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 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

 .3154 قضايا واحصاءات، ،المرأة والرجل في فلسطين  .3102 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،
   .فلسطين -اهلل رام  

 
 : جميع المراسالت توجه إلى

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 فلسطين –رام اهلل  ،0461.  ب.ص
 

  (273/271) 3 2700 298: هاتف
 (273/271) 3 2710 298: فاكس

 5011 411 411 :الرقم المجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 3102 :الرمز المرجعي                                                              http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية
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 شكر وتقدير
 

حصاءات،  بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي  3102لقد تم إعداد تقرير المرأة والرجل في فلسطين، قضايا وا 
مجموعة التمويل و  دولة فلسطين، وبدعم مالي مشترك بين كل من محليينوبمشاركة باحثين  لإلحصاء الفلسطيني

، والوكالة السويسرية للتنمية دولة فلسطينممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى  3102لعام ( CFG)الرئيسية للجهاز 
 (.SDC)والتعاون 

 
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز 

(CFG )الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في إعداد هذا التقرير. 
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 فريق العمل

  
 إعداد التقرير  

           العنف ضد النساء، العمل واإلقتصاد،  الصحة،الثقافة، تكنولوجيا المعلومات،  هديل قزاز. د
             .والحياة العامة

 .السكان والتعليم توفيق طاهر               

 المراجعة األولية  
 أشرف حمدان
 خالد أبو خالد

 

 جواد الصالح
 

 

  
 المراجعة النهائية  

 محمود جرادات
 

 

  
 اإلشراف العام  

 الجهازرئيس  عال عوض
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 تنويه للمستخدمين
 

 يرجى االنتباه إلى أنه
 

 راء وافأفكار الواردة في هه  الدراسة تعبر عن رأ  معديها، و ا تعبر بالضرورة عن رأ  الجهاز المركز  آلن اإ
 .يمسر ه القفلإلحصاء الفلسطيني أو مو 

 
 ما لم يتم اإلشارة الى غير هلك هه  الدراسة على بيانات الجهاز المركز  لإلحصاء الفلسطيني   معد دعتما

قد يرد في ، و ا يتحمل الجهاز مسئولية أ  خطأ اسفل افأشكال البيانية والجداول والنصوص الواردة في التقرير
 .البيانات غير الصادر  عنه

 
  3155/التي سبقت تموزشهرًا  53شهرًا الماضية تعني فترة  53خالل. 

 
 أ  طوال فترة حياة الفرد 3151/خالل الفترة التي سبقت تموز. 

 

   غير المتزوجين يمثل تحرش جنسي( سنة 43-50)العنف الجنسي اله  يتعرض له افأفراد. 
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة الموضوع
 

  

 
  قائمة الجداول

  مقدمة 
 32 ملخص تنفيذي 

 20 السكان :الفصل األول

 45 مقدمة 5.5 

 التركيب العمر  والنوعي 3.5 
 

45 

  الخصوبة   4.5 
 

44 

 الزواج 3.5 
 

43 

 زواج ا اقارب 1.5 
 

40 

 الوفيات 4.5 
 

42 

 الهجرة 7.5 
 

 الهجرة الخارجية 7.5.5
 

35 

 الهجرة الخارجية 5.7.5                              
 

35 

 الهجرة الداخلية 3.7.5      
 

33 

 افأسرة 0.5 
 

34 

 افأسرة ورب افأسرة حجم  2.5 
 

33 

 النساء ارباب ا اسر 51.5 
 

31 

 خالصة  55.5 
 

34 

 التوصيات 53.5 
 

37 

 المراجع 54.5 
 

30 

 64 التعليم :الفصل الثاني

 مقدمة 5.3 
 

32 

 مؤشرات التحصيل  3.3 
 

32 

 (ميةمعدل افأ)معرفة القراءة والكتابة معدل  4.3 
 

15 

 المستوى التعليمي 3.3 
 

13 

 (التعليم قبل المدرسي)مرحلة الطفولة المبكرة  1.3 
 

14 

  العام التعليم 4.3 

 
13 

 ا التحاق في المدارس 5.4.3       
 

13 

 فروع التعليم الثانو   3.4.3      
 

11 

 الفرع ا اكاديمي 5.3.4.3                  
 

11 
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 الصفحة الموضوع
 

  
 الفرع المهني 3.3.4.3                

 
14 

 الرسوب والتسرب 4.4.3       

 
14 

 ن في المدارس الفلسطينيةو العامل 3.4.3       
  

17 

 الواحدة للشعبة الطلبة عدد معدل 1.4.3       
 

12 

 قطاع التعليم العالي  7.3 
 

41 

 ا التحاق في التعليم العالي 5.7.3      
 

41 

 مؤشر عدد البنات الى البنين في قطاع التعليم العالي 3.7.3      
 

45 

 مؤشر عدد البنات الى البنين لخريجي قطاع التعليم العالي 4.7.3      
 

43 

 في قطاع التعليم العالين و العامل 3.7.3      
 

44 

 خالصة  0.3 
 

43 

 التوصيات 2.3 
 

41 

 المراجع 51.3 
 

44 

   
 41 الثقافة :الفصل الثالث

 مقدمة 0.2 
 

47 

 40 البنية الثقافية 3.2 

 42 العامالت والعاملين في المؤسسات الثقافية 2.2 

 42 فلسطينالصحفيات والصحفيين في  3.2 

 75 والعامالت في المكتبات العامةن و العامل 3.2 

 75 المسرح الفلسطينيوالعامالت في ن و العامل 3.2 

 73 العاملون والعامالت في دور النشر 3.2 

 73 افأنشطة والممارسات الثقافية 3.2 

 مساهمة رئيسية للمرأة الفلسطينية: التطريز الفلسطيني 2.4 
 

74 

 المرأة الفلسطينية والسينما 51.4 
 

74 

 دور النساء في الحفاظ على الثقافة 55.4 
 

73 

 73 خالصة  53.4 

 71 توصيات 54.2 

 74 المراجع 53.4 

 11 تكنولوجيا المعلومات :الفصل الرابع

 77 مقدمة 0.3 

 70 الفجوة الرقمية بين الجنسين 3.3 

 01 استخدام الحاسوب 2.3 
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 الصفحة الموضوع
 

  
 05 النفاه والوصول 3.3 

 03 البريد ا الكتروني 3.3 

 03 ا انترنت مصدر المعلومة افأساسي 3.3 

 04 استخدام متزايد: بوكالفيس  3.3 

 04 امتالك الهواتف النقالة 3.3 

 آفاق جديدة نحو جسر الفجوة الرقمية بين الجنسين 2.3 
 

03 

 خالصة 51.3 
 

04 

 توصيات 55.3 
 

07 

 00 المراجع 53.3 
   
 94 الصحة :الخامسالفصل 

 02 مقدمة 0.3 

 02 صحة الطفالت الفلسطينيات 3.3 

 25 ا اجتماعي والصحة العامةالنوع  2.3 

 24 التأمين الصحي 3.3 

 23 المرأة والصحة ا انجابية 3.3 

 23 خصوبة المراهقات والو ادات التي تتم في سن الطفولة 3.3 

  أنواع خدمات الصحة اإلنجابية التي تتلقاها النساء 7.5 
 

20 

 المرأة الفلسطينية وسرطان الثد  3.3 
 

22 

 في القطاع الصحيالعاملون  2.1 
 

22 

 خالصة 01.3 
 

515 

 513 التوصيات 00.3 

 514 المراجع 03.3 

 012 واإلقتصاد سوق العمل :السادسالفصل 

 511 مقدمة 0.3 

شكالياتا اقتصاد الفلسطيني  3.3   514 مزمنة وا 

 517 مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني 2.3 

 مشاركة المرأة في القطاع غير المنظم 3.3 

 
555 

 555 مؤسسات ا اقراض، والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر 3.3 

 555 المرأة وقطاع افأعمال 3.3 
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 الصفحة الموضوع
 

  
 553 المرأة والفقر 3.3 

 خالصة 3.3 
 

553 

 554 التوصيات 6.3 

 553 المراجع 01.3 

 العنف ضد النساء :السابعالفصل 
 

002 

 551 مقدمة 0.3 

 554 عنف ا احتالل 3.3 

 557 العنف اله  تتعرض له النساء من قبل الزوج 2.3 

 550 نسب أعلى من العنف خالل فترة زمنية أطول 3.3 

 550 استراتيجيات النساء للتصد  للعنف 3.3 

 552 العنف بين الشباب والشابات 3.3 

 535 العنف ضد كبار السن 3.3 

 533 كيفية تعامل المسنين مع العنف 3.3 

 برامج الحماية من العنف 2.7 
 

534 

 خالصة 51.7 
 

531 

 توصيات 55.7 
 
 
 
\ 
 
 

033 
 033 المراجع 53.7 
 034 الحياة العامة :الثامنالفصل    

 532 مقدمة 0.3 

 المشاركة الرسمية للنساء الفلسطينيات 3.3 
 

541 

 السلطة التشريعيةالمشاركة في  5.3.0      
 

541 

 المشاركة في السلطة التنفيهية 3.3.0      
 

543 

 543 نسبة المرأة كعضوة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي 2.3 

 544 المشاركة في السلطة القضائية وقطاع العدالة 3.3 

 543 المشاركة في الحكم المحلي 3.3 

 541 المشاركة في أجسام تمثيلية أخرى 3.3 

 نساء فأول مرة في مناصب حساسة 5.4.0       
 

544 

 نساء يشاركن في العمل نحو عضوية فلسطين في افأمم المتحدة 3.4.0       
 

544 

 نساء فلسطينيات ضد ا انقسام 4.4.0       
 

547 

  



PCBS : 3102المرأة والرجل في فلسطين، قضايا واحصاءات 

 

 

 
 الصفحة الموضوع

 

 547 المدونات الفلسطينياتالصحفيات و  3.3 

 540 العماليةالمشاركة في النقابات  3.3 

 542 المشاركة في األحزاب السياسية 6.3 

 مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية 01.3 
 

542 

 المشاركة في قطاع العمل افأهلي 00.3 
 

531 

 535 خالصة 03.3 

 توصيات 54.0 
 

533 

 534 المراجع 53.0 
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 ئمة الجداولقا
 

 الجدول  الصفحة

23 
 

 السكان لسنوات مختارةنسبة الجنس بين 
 

 :0جدول 
 : 3جدول  3101، 0663والمنطقة،  ساء والرجال حسب الحالة الزواجيةلنالتوزيع النسبي ل 22   
 :2جدول  3151 ،حسب العمر الحالي والجنس للخارج للمهاجرين النسبي لتوزيعا 60   
 : 6جدول  3117التوزيع النسبي لألسر حسب حجم افأسرة والمنطقة،  66   
 :2جدول  3153فئات العمر والجنس، معد ات معرفة القراءة والكتابة حسب  23   
 :4جدول  لسنوات مختارة رياض ا اطفال حسب الجنس والمنطقةو د ا اطفال الملتحقين اعدأ 22   

 :1جدول  د الطلبة حسب المنطقة والمرحلة والجنس لسنوات مختارةاعدأ 26   
 :9جدول  الرسوب والتسرب حسب المرحلة والجنس لسنوات مختارةنسبة  21   

حسب المؤهل العلمي والجنس ( عدا أ اهنة)أعداد العاملين في المدارس الفلسطينية  29   
 والمنطقة لسنوات مختارة

 :4جدول 

      حسب المنطقة والجنس الفلسطينية معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المدارس 24   
 لسنوات مختارة

 :01جدول 

       نسبة عدد البنات الى البنين لخريجي قطاع التعليم العالي حسب التخصص 42   
 لسنوات مختارة

 :00جدول 

 :03جدول  3151، نوع المؤسسةو  المؤسسات الثقافية العاملة حسب المنطقةعداد أ 49      
 :02جدول  3151، حسب الجنس والمنطقة توزيع العاملين في المؤسسات الثقافية 44   
 :06جدول  3153 ،حسب الجنس والمنطقة ورؤساء التحرير عدد الصحفيين 11   
محطات اإلهاعة والتلفزيون المحلية العاملة في الضفة الغربية حسب  في لعامليناتوزيع  10   

 2010 ،الجنس

 :02جدول 

 :04جدول  2010، الجنسحسب  المكتبات العامةفي  لعامليناتوزيع  10   
 :01جدول  2010، الجنسحسب المسارح في  لعامليناتوزيع  10   
 :09جدول  2010، الجنسفي دور النشر حسب لعاملين اتوزيع  13   
في دول مختارة مكانية للدخول لشبكة ا انترنت إا انترنت الهين لديهم  يمستخدمنسبة  90   

 لسنوات مختارة (مستخدم 511لكل )
 :04جدول 

   



PCBS : 3102المرأة والرجل في فلسطين، قضايا واحصاءات 

 

 

 الجدول  الصفحة
           سنوات فأكثر حسب امتالك هاتف خلو  والجنس 51لألفراد  النسبة المئوية 96

 سنوات مختارةل
 :31جدول 

سنوات المبلغ عنها في الضفة الغربية حسب  3-1التوزيع النسبي لوفيات افأطفال  41   
 3155-3112والجنس،  بعض افأسباب المختارة

  :30جدول 

 :33جدول  مختارة لسنواتشهرًا المصابون بفقر الدم حسب المنطقة  12-4نسبة افأطفال  40
      سنة المصابات بفقر الدم حسب المنطقة  32-51نسبة النساء غير الحوامل  43   

 مختارة لسنوات
 :32جدول 

الهين أفادوا بأنهم مصابون بمرض مزمن واحد على افأقل  سنة فأكثر 50 نسبة افأفراد 43      
 مختارة لسنواتويتلقون عالجا له حسب الجنس 

 :36جدول 

     الجنس ،التوزيع النسبي لألفراد المؤمنين صحيًا حسب نوع التأمين الصحي 42   
 3155، والمنطقة

 :32جدول 

سنة اللواتي سبق لهن الزواج والمتزوجات حاليًا حسب العمر عند  32-51النساء  46   
 مختارة لسنوات الزواج افأول والعمر الحالي،

 :34جدول 

 :31جدول  3151معدل المواليد للنساء المراهقات ومعدل الخصوبة الكلية،  42   
            سنة والنساء في العمر  52-51اتجاهات ا انجاب بين النساء في العمر  44      

 3151سنة،  31-33
 :39جدول 

سنة، حسب  50و 51سنة اللواتي رزقن بمولود حي في العمر  32-51نسبة النساء  44   
 3151الفئة العمرية الحالية والمنطقة، 

 :34جدول 

سنة اللواتي أنجبن في السنتين السابقتين للمسح وتلقين  32-51التوزيع النسبي للنساء  41   
 مختارة لسنواترعاية صحية أثناء الحمل حسب المنطقة 

 :21جدول 

سنة اللواتي أنجبن خالل السنتين السابقتين للمسح وتلقين رعاية  32-51نسبة النساء  49   
 مختارة لسنواتصحية بعد الو ادة حسب المنطقة 

 :20جدول 

سنة المتزوجات حاليا والالتي لديهن حاجة غير ملباة إلى وسائل  32-51نسبة النساء  44   
 3151تنظيم افأسرة حسب المنطقة، 

 :23جدول 

سنة المتزوجات حاليا ويستخدمن وسيلة تنظيم أسرة حسب  32-51نسبة النساء  44   
 ختارةم لسنواتالمنطقة 

 :22جدول 

 :26جدول  مختارة لسنواتالعاملون في القطاع الصحي حسب الجنس والمنطقة  011   
 :22جدول  3153-5224 سنة فأكثر حسب المنطقة، 51ناث نسبة العمالة لإل 014   
 :24جدول  2012 سنة فأكثر حسب الجنس،  51فرد معدل البطالة لأل 014   
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 الجدول  الصفحة
نسبة النساء العامالت في القطاع الزراعي من مجموع العاملين في القطاع الزراعي  001

 3153 -2000حسب المنطقة، 

 :21جدول 

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن فأنواع محددة من العنف من قبل الزوج  001   
 المنطقةشهرًا الماضية حسب  53خالل 

 :29جدول 

سنة الهين لم يسبق لهم الزواج وتعرضوا للعنف من قبل أحد  43-50افأشخاص نسبة  009   
أفراد افأسرة خالل فترات زمنية محددة حسب المنطقة ونوع التجمع والجنس خالل الفترة 

 3151/التي سبقت تموز

 :24جدول 

التي نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن فأحد أنواع العنف خالل الفترة  004   
 وافأساليب التي اتبعتها لطلب المساعدة 3155/سبقت تموز

 :61جدول 

سنة الهين لم يسبق لهم الزواج وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد  43-50نسبة افأفراد  004   
 المنطقة والجنسشهرا الماضية حسب  53افأسرة خالل 

 :60جدول 

 افأسرة أفراد أحد قبل من العنف أنواع فأحد تعرضوا الهين فأكثر سنة 41 ا افراد نسبة 033   
 العنف ونوع والجنس، المنطقة حسب الماضية شهراً  53 خالل
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 قدمةم
 

سعى الجهاز المركز  لإلحصاء الفلسطيني منه نشأته إلى بناء نظام اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية اله  يستند إلى 
إن التخطيط .  احتياجات المجتمع ويتوافق مع التوصيات التي تضمن العضوية الكاملة في المجتمع اإلحصائي الدولي

ر قضايا النوع اإلجتماعي ويحول دون مشاركة حقيقية للمرأة في عملية لعملية التنمية الوطنية التي  ا تأخه بعين ا اعتبا
 .التنمية، يضعف ا استفادة من مساهمات المرأة المتعددة على قدم المساواة مع الرجل

 
 ان عملية التنمية البشرية الحقيقية تتطلب التركيز على مشاركة المرأة الفاعلة في كافة المجا ات اإلقتصادية واإلجتماعية
والسياسية والثقافية، ويتم هلك من خالل عملية دمج ومأسسة قضايا النوع  اإلجتماعي في جميع خطط الدولة وبرامجها من 

تلبي افأهداف التنموية الوطنية رؤى وتطلعات أن جل دة، ومن أاجل جسر الفجوة بين الجنسين في مجا ات الحياة المتعد
 .1ستراتيجيةالعملية واإل وحاجات المواطنين والمواطنات

 
يسرنا أن نقدم التقرير السنو  الرابع حول قضايا النوع ا اجتماعي في فلسطين، واله  يستعرض أوضاع النوع ا اجتماعي 

السكان،  :الفصل افأول: اآلتية المواضيعمن خالل عدد من الفصول، حيث يتناول هها التقرير ثمانية فصول تحتو  على 
، الفصل الصحة: الفصل الخامس ،تكنولوجيا المعلومات: الثقافة، الفصل الرابع: الثالث التعليم، الفصل: الفصل الثاني

، أما الفصل افأخير فهو فصل الحياة العامة، بحيث يحتو  العنف افأسر  :، الفصل السابعواإلقتصاد سوق العمل: السادس
 .أة ومقارنتها بأوضاع الرجلعلى مجموعة من المؤشرات الهامة التي تعكس مدى تطور أوضاع المر  موضوعكل 
 

ضمن سلسلة التقارير المتخصصة بقضـايا النـوع ا اجتمـاعي والتـي يصـدرها الجهـاز، بهـدف هها التقرير هو الرابع من نوعه 
بـدأ الوقوف على واقع المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني وتوفير البيانات الكافية والضرورية لرسم السياسات حولها والتي 

الحــالي و  3110الثالــث و ، 3114وضــمن دوريــة خمــس ســنوات، حيــث صــدر العــدد الثــاني عــام  5220بإنتاجهــا عــام  الجهــاز
 .3114واقع المرأة والرجل بدءًا من العام : ، هها إلى جانب ما دأب الجهاز على إصدار  في تقرير سنو  إحصائي3154

 
نأمل أن يشكل هـها التقريـر أداة فاعلـة وقيمـة مضـافة فـي تعزيـز قاعـدة البيانـات والمؤشـرات اإلحصـائية المتـوفرة حـول المـرأة 
والرجل، لرفع مستوى الوعي والمساهمة في تزويد صانعي السياسات والمخططين والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عـن 

  .نع السياسات، والتخطيط وتشكيل المجموعات الضاغطةقضايا النوع ا اجتماعي، كأداة إضافية لص
 

      
 عال عوض                                                                                3102 ،تشرين ثاني 

 رئيس الجهاز                                                                                                  
 

                                                 
1

 3102-3100،الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين اإلستراتيجيةوثيقة  
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52 

 

 ملخص
 

 :السكان
 

  مع %0404سنة من اإلناث والذكور حوالي  52المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي حيث أن نسبة األطفال دون ،
% 0.04، اذ بلغت هذه النسبة في الضفة الغربية نحو ما بين الضفة الغربية وقطاع غزةواضحة وجود اختالفات 

  .في قطاع غزة% 0004مقابل 

  

 لكل  امولود 004معدل الخصوبة الكلية  بلغمعدالت الخصوبة الكلية إال أنها ما زالت مرتفعة حيث  انخفاض رغم
مولودا في قطاع  004مولودا و 205)مقارنة بالضفة الغربية  قطاع غزةمع ارتفاع ملحوظ لهذا المعدل في امرأة، 

 .(غزة والضفة الغربية على التوالي

 
  فلسطينموقعًا متوسطًا مقارنة مع الدول العربية إذ بلغ معدل وفيات الرضع في  فلسطينتحتل وفيات الرضع في 

 .5441-5442للفترة ( لإلناث 5.05للذكور و 5404)لكل ألف مولود حي بواقع  5.01

 
  وتزيد نسبة النساء في هذه الفئة %000 منخفضة نسبيا اذ بلغت فأكثرسنة  42نسبة كبار السن الذين أعمارهم ،

 .(للمسنين الذكور% 500للمسنات مقابل % 000)بصورة ملحوظة الرجال  على نسبة

 
 :التعليم

 
 مية أل، حيث انخفضت نسبة افأكثرسنة  52في المستوى التعليمي للفلسطينيين في العمر  هناك تحسن ملحوظ

 أنهواالذين ( فأكثرسنة  52)، كما ازدادت نسبة السكان 5455في العام % 005الى  5112عام % .520من 
 %..550الى % .500المرحلة الثانوية من 

 

  من مجموع الطلبة في العام ( لالناث% 04.للذكور و% 04.% )04. مننسبة طلبة المرحلة الثانوية ارتفعت
التوسع  لوحظكما ، (لالناث% 5004للذكور و% 5504) 5455/5455عام % 5004إلى  5110/5112الدراسي 

 .وخصوصا لإلناثالكبير في حجم التعليم الثانوي 

 

  تفوق نسبة االناث العامالت في قطاع التعليم نسبة الذكور في هذا القطاع، ونسبة الذكور من حملة الماجستير
 .فأعلى تفوق نسبة االناث من حملة هذا المؤهل، والعكس تماما للمؤهالت االدنى كالبكالوريوس فأقل

 

 في العام % 1004 اديميكبلغت نسبة الطلبة في التعليم األث مازال االهتمام بالتعليم التقني والمهني محدودا حي
 .من مجموع الطلبة في المرحلة الثانوية( اناث% 1204ذكور % 1404) 5455/5455
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 :الثقافة
 

  يمثل قطاع الثقافة أحد القطاعات الهامة التي تساهم فيها المرأة الفلسطينية بشكل واسع دون أن يتم االعتراف
بهذه المشاركة، وتحديدا في مجال الثقافة الشعبية وحفظ التراث، كما يعتبر هذا القطاع من القطاعات التي ال 

كة المرأة، وعلى الرغم من ذلك تشير اإلحصاءات تتوفر فيها إحصاءات ودراسات كافية تعكس حجم ونوعية مشار 
وهي نسبة أعلى من مشاركتها % 004.القليلة المتوفرة إلى أن نسبة النساء العامالت في هذا المجال تصل إلى 

من اجمالي عدد الصحفيين علما بأن التقديرات تشير % 0404ال تتجاوز نسبة الصحفيات . في أي قطاع آخر
 .هن من النساء فلسطينن طلبة الصحافة في م% 2204إلى أن حوالي 

 
  مازالت البنية التحتية لقطاع الثقافة ضعيفة، مما يؤثر على النساء أكثر من الرجال بسبب قلة المؤسسات التي

محطة أول شهدت السنوات األخيرة تطورات نوعية تتمثل في انشاء  ورغم ذلك . تتيح مجاال لمشاركة نسوية فاعلة
نشاء أول إذاعية متخصصة ب النساء، واالستمرار بعقد مهرجان سنوي لسينما المرأة للسنة الثامنة على التوالي، وا 

نشاء أول منتدى لإلعالميات، وهذه كلها توجهات ينبغي دعمها وتشجيعها لما تعنيه من  وكالة أنباء نسوية، وا 
 .تغيير في صورة ودور المرأة في الثقافة المجتمعية

 
 :الصحة

 
 صحة المرأة عادة بالصحة اإلنجابية بشكل عام وبدور المرأة كأم ومربية أطفال، وهذا األمر ال  ترتبط مؤشرات

من نصف النساء  فأكثر ،مفر منه في العديد من الدول النامية وفي فلسطين حيث ترتفع نسبة النساء المتزوجات
% 2و ،سنة .5ن قبل سن من النساء المتزوجات تزوج% 04سنة فما فوق هن متزوجات، وحوالي  52في عمر 

 .نجابيأي أن صحة المرأة الفلسطينية ترتبط ارتباطا وثيقا بدورها اإل  .سنة 52منهن تزوجن قبل سن 
 

  في انخفاض تدريجي  متوسط حجم األسرةحيث أن هناك تحسن تدريجي في الصحة اإلنجابية للمرأة الفلسطينية
مما يعني بالتأكيد تخفيف األعباء اإلنجابية وأعباء رعاية  ،.511عام  400مقابل  5454عام  .20ووصل إلى 

ة أثناء يت صحولكن على الرغم من أن نسب مرتفعة من النساء تحصلن على خدما. األسرة للنساء الفلسطينيات
يلدن بإشراف طبي، مازالت نوعية الرعاية المقدمة موضع تساؤل حيث تحصل % .1وحوالي  ،%10الحمل 

، كما أن خدمات ما بعد اع الفحوصات الالزمة أثناء الحملحوالي نصف النساء الحوامل فقط على جميع أنو 
 .الوالدة مازالت متدنية

 
 غطية تأمين صحي لما يقارب نصف أفراد وال يوجد ت ،من المالحظ أن الوصول للتأمين الصحي بشكل عام متدن

 .المجتمع الفلسطيني رجاال ونساء
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 :سوق العمل واإلقتصاد

 
  مشاركة المرأة الفلسطينية في االقتصاد بشكل عام وفي سوق العمل بشكل خاص هي مشاركة ضئيلة مقارنة

 ،القتصاد العائلي غير مدفوع األجربالمعايير العالمية واالقليمية، كما أن مشاركتها في االقتصاد الرسمي وفي ا
ولم يطرأ تغير ملموس على هذه  ،وأعلى من مشاركة الرجل الفلسطيني ،وفي اقتصاد الرعاية هي مشاركات عالية

 .الحقائق منذ قيام السلطة الفلسطينية
 

 القدرات عب و وال يمكنه أن يست ،هو اقتصاد عاجز ،هو اقتصاد تحت االحتالل والحصار االقتصاد الفلسطيني
هما زيادة عدد الشباب لأو  :ألفراده، حيث أن المؤشرات االيجابية تدلل على توجهين أساسيين ةوالطاقات المنتج

مما يخفف من  ،انخفاض معدالت الخصوبة للنساءثانيهما المتوقع دخولهم لسوق العمل في السنوات القادمة، و 
 .د من امكانيات مشاركة اقتصادية أوسعويزي ،ضغوطات الدور االنجابي على النساء الفلسطينيات

 
  ولكن الزيادة لم تزد عن ،  5455إلى عام  5114تدريجيا من عام مشاركة النساء في سوق العمل  نسبةزادت

الذي  5445، بل شهدت انخفاضا في عام 5455عام % 5.00إلى  5114عام % 5500حيث زادت من  ،2%
كما أن اآلفاق المتاحة لعمل الشباب والنساء ليست مطمئنة على . بيةشهد االجتياحات االسرائيلية في الضفة الغر 

 .المدى القصير والمتوسط بسبب ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
 

  من اجمالي العاملين % 0.01ما زالت أكبر مساهمة لعمل المرأة الفلسطينية في القطاع الزراعي حيث تصل الى
 .  زة، وهي نسبة أعلى من مشاركة النساء في أي قطاع آخرفي قطاع غ% 5.00في الضفة الغربية مقابل 

 
 :العنف ضد النساء

 
 وتبلغ هذه  ،مختلفة في فلسطينسري بأنواعه المازالت النساء اللواتي سبق لهن الزواج األكثر تعرضا للعنف األ

مقابل ( غزة أي امرأة من كل اثنتين تتعرض ألحد أشكال العنف األسري في قطاع)في قطاع غزة % 25ة بالنس
اع غزة طمن النساء في ق% .000، كما تتعرض (امرأة من كل ثالث نساء)في الضفة الغربية أي % 5101

 . وهذه نسب مرتفعة بالمقارنة مع تلك المسجلة عالميا ،في الضفة الغربية% 5.00للعنف الجسدي مقابل 
 

  الضفة الغربية،  فيالنساء اللواتي سبق لهن الزواج من قطاع غزة أكثر عرضة للعنف واإلساءة من نظيراتهن
والنساء اللواتي سبق لهن الزواج من المناطق الحضرية ومخيمات الالجئين أكثر عرضة للعنف واإلساءة من 

 . نظيراتهن من المناطق الريفية

 
  سنة أكثر عرضة من نظيراتهن اللواتي تتراوح أعمارهن بين  00-.5 العمرفي أظهرت النتائج أيضًا أن النساء

فما فوق للتعرض ألي نوع من اإلساءة والعنف على يد أزواجهن خالل السنة األخيرة من زواجهن وخالل  02
   .كامل فترة الزواج
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  ًوعدم ابالغ أي  ،عن العنفمن قبل النساء الفلسطينيات هي استراتيجية السكوت  اإلستراتيجية األكثر استخداما
من النساء هذه االستراتيجية التي ربما تعكس عدم ثقة في البدائل األخرى % 4200حيث تمارس  ،أحد بما حدث

 .المطروحة، أو عدم وجود وعي كاف بآليات الخروج والتصدي للعنف الممارس ضدهن
 

 مما يتطلب العمل من قانون العقوبات،  004دة للما قتل النساء مازال منتشرا بالرغم من الغاء السلطة الفلسطينية
، حيث بلغ عدد النساء اللواتي قتلن منذ بداية العام الحالي  ضمن استراتيجيات متنوعة للقضاء على هذه الظاهرة

  .5450/ حتى أيلول ة وذلكامرأ 52 ما يقارب

 
 :تكنولوجيا المعلومات

 
  ساهم استخدام االنترنت ووسائل االعالم المجتمعي القائمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات في انتشارها وفي

وفي فلسطين شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات  . تحدي قمع االعالم الرسمي، والرقابة الشديدة على المعلومات
، وان كان القطاع بأكمله مازال مكبال بشروط واالتصاالت تطورات هامة وتقدما متزايدا في السنوات األخيرة

االحتالل اإلسرائيلي وسيطرته على آفاق التطور، إال أن النساء استفدن بشكل عام بدرجة أكبر من الذكور من 
 . زيادة اإلمكانيات التي يتيحها النفاذ لإلنترنت، واستخدام الهواتف النقالة، ووسائل االعالم االجتماعي

 

 50في دولة فلسطين تبلغ النسبة النساء للوصول بشكل عام أقل من تلك المتاحة للذكور  مازالت إمكانيات %
، كما تتأثر إمكانيات الوصول حسب الوضع االقتصادي حيث تقل 5455في العام  ذكورلل %04 لإلناث

في استخدام  .ذكورإمكانيات الوصول في األماكن األكثر فقرا وتهميشًا، ولكن معدالت الزيادة لإلناث أكثر منها لل
بينما بلغت نسبة  5455و 5440بين األعوام % 01بمعدل  لإلناثزادت النسبة الهواتف النقالة على سبيل المثال 

 . للذكور% 0500الزيادة 

 
  زاد الوعي في المجتمع الفلسطيني بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عدة مجاالت أهمها

ير تقليدية للنساء والشباب، والتوعية بقضايا المرأة وحقوق االنسان من خالل المدونات تطوير مجاالت عمل غ
 .ووسائل االعالم االجتماعي التي أصبحت تأخذ حيزا أكبر في النشاط المجتمعي والتوعوي
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 :الحياة العامة
 

  حيث لم تزد من سابقتها  أفضل بكثير 5444لعام المجلس التشريعي لم تكن انتخابات بالنسبة للمشاركة الرسمية
تميزت االنتخابات المحلية التي  ، كماوهي نسبة متوسطة بالمقارنة مع دول العالم% 5501عن تمثيل النساء نسبة 

حيث تقدمت للمرأة األولى قوائم  ،في الضفة الغربية بتراجع لواقع المشاركة النسوية 5455أجريت خالل العام 
والمستقلة على  ،كما تراجع حضور المرأة في القوائم الحزبية ،ولكنها منيت بخسارة قاسية ،نسوية وبأجندات نسوية

 .حد سواء
 

 نجاز هام ،في مجال القضاء هناك تحسن طفيف بدخول النساء لسلك القضاء الشرعي ولكن هناك حاجة ماسة  ،وا 
 .وفي االدعاء العام ،ودعم سياسي لزيادة عدد النساء في سلك القضاء

 
  في  أكبرن كانت هذه المشاركة التزال ا  و  ،في مجال السلطة التنفيذية فهناك وعي أكبر بأهمية مشاركة النساءأما

 . وفي المواقع التي تعتبر تقليديا مناسبة للنساء ،الوظائف التي تقع في أدنى السلم الوظيفي
 

  مما يبشر  ،مؤسسات وطنية وحزبيةهناك العديد من النماذج الفردية الناجحة لنساء فلسطينيات يقمن بقيادة
بإمكانيات فتح اآلفاق أمام األجيال الشابة لالنخراط بصورة أكبر في الحياة العامة، كما أن مشاركة النساء الشعبية 

وان كانت ال زالت قاصرة ومحدودة  ،وفي المؤسسات والحركات القاعدية والجماهيرية هي مشاركة واسعة وفاعلة
تتحمل األحزاب السياسية المسؤولية  .وفي بعض المهن مثل المحاماة والصحافة والقضاء ،في مواقع صنع القرار

هذه األحزاب نفسها ال يوجد فو  ،األساسية لضعف تمثيل المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية وفي الحياة العامة
 .فيها تمثيل جيد للنساء
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 الفصل األول
 

 السكان
 

 مقدمة 1.1
ان البحث في موضوع السكان والديمغرافيا ضرورة ملحة في الواقع الديمغرافي خاصة اذا ما تم التطرق اليه من منظور 

بواقع مميز يكاد يختلف عن باقي دول العالم والدول العربية والنامية على  فلسطينالنوع االجتماعي، فكما هو معلوم تمتاز 
مع العلم ان العالم ينمو بمعدل ال % 0لغ معدل النمو السنوي للسكان نحو حد سواء، فهناك معدالت نمو مرتفعة اذ ب

البسيط في هذا المعدل منذ عقدين، اال انه يتوقع أن يتضاعف عدد السكان وبالرغم من االنخفاض سنويا، % 505يتجاوز 
عامًا في حال بقيت معدالت النمو السكاني كما هي االن، وفي الوقت الذي يزداد فيه عدد  50في فلسطين بعد حوالي 

السكان بشكل متسارع في فلسطين تبقى المساحة محدودة جدًا، فضال عن  القيود المشددة على استخدامات األراضي حيث 
ات شاسعة من الضفة الغربية خاصة في تلك قبضة االحتالل اإلسرائيلي وسيطرة المستوطنات اإلسرائيلية على مساح تزداد

ارتفاع معدالت النمو السكاني إن   .من اجمالي مساحة الضفة الغربية% 44والتي تزيد نسبتها عن ( ج)المناطق المصنفة 
كان نتيجة لبقاء معدالت الخصوبة في مستويات مرتفعة وان كان هناك اتجاها النخفاضها منذ بداية العقد الماضي، كما ان 

 فبالرغممعدالت الوفيات لالطفال والرضع ما زالت مرتفعة نسبيا، كما ان انماط  الزواج السائدة بحاجة لمزيد من الدراسة 
 عن من انخفاض معدالت الزواج المبكر مقارنة بتلك المعدالت للسنوات السابقة اال انها ما زالت ظاهرة موجودة فضال

 .سنة 02الزواج بعد سن  ارتفاع نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن
 

ومن خالل هذا الفصل سيتم ابراز الفجوة ما بين المرأة والرجل في مختلف القضايا الديمغرافية من حيث التركيب العمري 
واالثار المترتبة عليها من تحديات نتيجة الرتفاع نسب  ،والنوعي وعناصر النمو السكاني من خصوبة ووفيات وهجرة

كما سيتم التطرق كذلك  ،االعالة لصغار السن وزيادة في نسبة الشباب في ظل محدودية الموارد وارتفاع نسب البطالة بينهم
 . سرة وذلك من منظور النوع االجتماعيللتركيب األسري ونوع األسرة وحجم األ

 
 لنوعيالتركيب العمري وا 1.2

 

 1.4.2مليون انثى بنسبة جنس مقدارها  2.1مليون ذكر مقابل  2.2مليون منهم  3.4بلغ عدد السكان في فلسطين 
 ذكر لكل مائة انثى

 

بناء على التقديرات التي أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والتي بنيت باالعتماد على نتائج التعداد العام للسكان 
مليون نسمة، منهم  0051حوالي  فلسطينفي  5455، فقد بلغ عدد السكان المقدر منتصف عام .544والمساكن والمنشآت 

مليون نسمة، كما بلغت  5040ا قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي بينم ،في الضفة الغربية مليون نسمة 5042
في حين بلغت نسبتهم في المخيمات  ،%.540وبلغت نسبة السكان المقيمين في الريف ، %.00.نسبة السكان الحضر 

1000% 
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ذكر لكل  54005مقدارها  مليون انثى بنسبة جنس 5055نحو مقابل نفس الفترةمليون في  .505بلغ عدد السكان الذكور و 
في العام نثى أذكر لكل مائة  54500الماضي اذ بلغت ن هذه النسبة لم تختلف كثيرا خالل العقد ، مع العلم أمائة انثى

بلغت هذه النسبة في مصر اذ  ،عن باقي الدول العربية المجاورة كاألردن ومصر ال تختلف كثيراً  وهي بذلك ايضاً  5445
وذلك  011.6ذكر لكل مائة انثى وفي سوريا  016.2انثى، وفي االردن ترتفع النسبة الى نحو  ر لكل مائةذك 010.1
في ارتفاع او انخفاض تلك النسبة كما يالحظ ان  اً واضح اً الدول تأثير ، مع العلم ان للهجرة الدولية من والى 31121لعام 

الدول الصناعية والمتقدمة تمتاز بانخفاض نسبة الذكور مقارنة باإلناث فمثال بلغت نسبة الجنس في دول االتحاد االوروبي 
 . 2ذكر لكل مائة انثى 1..2 تبلغ 3112مجتمعة لعام 

 نسبة الجنس بين السكان لسنوات مختارة: 2جدول 
 

 السنة

 النسبة

 نساء رجال نسبة الجنس

1002 20101 50.6 4.04 

1001 20101 50.6 4.04 

1001 20101 1001 4.01 

1001 20100 1001 49.3 

100. 20102 1005 4.01 

1022 20101 1005 4.01 

1021 20101 1005 4.01 

 

 01دون )ن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي فنحو نصف السكان اطفال الى أ ويشير التركيب العمري للسكان في فلسطين
ما مع فروق واضحة  3103من السكان وذلك لعام % 11سنة نحو  .0، كما بلغت نسبة االفراد اقل من (سنة من العمر

لغت نسبة اذ ترتفع نسبة صغار السن في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية، حيث ب بين الضفة الغربية وقطاع غزة،
في % 12.4مقارنة بـ  3103من اجمالي سكان الضفة الغربية لعام % 0.00سنة في الضفة الغربية  .0االفراد اقل من 

 .قطاع غزة، ويعود ارتفاع نسبة صغار السن بشكل عام الى ارتفاع معدالت االنجاب وخاصة في قطاع غزة
 

 %.040 ستمر منذ العقد االخير من القرن الماضي اذ بلغتسنة في انخفاض م52قل منحظ ان نسبة االفراد أومن المال
متقاربة  فأكثرسنة 52 وعلى مستوى الجنس فال يوجد اختالف جوهري يعزى للجنس فتبدو نسبة االفراد دون0  .511لعام 

 . دناهكما يظهر من الهرم السكاني أ لإلناث% 0405مقارنة بنحو  للذكور %.040بين الجنسين، اذ بلغت 

 

                                                           
1
Pocketbook on Euro-Mediterranean Statistics, 2011 edition 

 نفس المصدر اعاله2



PCBS : حصاءات  3102المرأة والرجل في فلسطين، قضايا وا 

 

 

00 

 

 1121تقديرات منتصف عام  ،الهرم السكاني: 2شكل 

 
 

فيبدو ان االمر مختلف اذ ترتفع نسبة المسنات بشكل ملحوظ مقارنة ( فأكثرسنة  42االفراد )وعلى مستوى كبار السن 
المسنين ويعزى هذا  3103للذكور في العام % 500لإلناث المسنات مقارنة % 000بالمسنيين الذكور اذ بلغت النسبة نحو 

 .التفاوت الواضح في بين نسب كبار السن من الذكور واإلناث الى ارتفاع توقع البقاء عند االناث مقارنة بالذكور
 
وهو ما يستدعي أخذ ذلك بعين االعتبـار عنـد وضـع السياسـات والخطـط والبـرامج المتعلقـة بتـوفير خـدمات الرعايـة الصـحية  

غالبــًا مــا تعــيا النســاء كبــار الســن بمفــردهن دون معيــل وبظــروف صــحية واالجتماعيـة لكبــار الســن وخاصــة النســاء مــنهم إذ 
يالحظ ان التركيب العمري ال التركيب النوعي للسـكان، الخاصـية األكثـر بـروزًا فـي التركيبـة السـكانية  واجتماعية صعبة، كما

معالين ومدى العبء الذي يتحمله مما ينعكس على نسبة ال( سنة .5اقل من )نظرا إلرتفاع نسبة األفراد االطفال الفلسطينية 
المعيلــون وخاصــة المــرأة كونهــا مــن ســيقوم برعــايتهم وكفــالتهم وتــوفير احتياجــاتهم حتــى اعتمــادهم علــى انفســهم، وهــو مــا قــد 

 .خاصة في ظل ارتفاع معدالت البطالة سوق العملالمشاركة بالمرأة في ينعكس على مدى قدرة 
 

 الخصوبة   1.2
 

مستويات الخصوبة لدى النساء في فلسطين اال ان خصوبة الفلسطينيات تبقى مرتفعة اذا ما قورنت رغم االنخفاض في 
 بمعدالت الخصوبة السائدة في معظم الدول العربية

 

 ثير كبير في الحالة الفلسطينية في تزايد عدد السكان بصورة ملحوظة، اذالخصوبة أحد أهم عناصر النمو السكاني ولها تأ
مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليًا في الدول األخرى، ويعود ارتفاع مستويات  فلسطينبة في الخصو  مازالت

الخصوبة إلى الزواج المبكر خاصة لإلناث، والرغبة في اإلنجاب، باإلضافة إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع 
 . أت في االنخفاض خالل العقد األخير من القرن الماضيالفلسطيني، ولكن هنالك دالئل تؤكد على أن الخصوبة بد
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 اً مولود 000، حيث بلغ انخفاض على معدل الخصوبة الكلية طرأفقد  ،5454مسح األسرة الفلسطيني فاستنادًا إلى نتائج 
معدل أما على مستوى المنطقة فيالحظ استمرار ارتفاع .  .511في العام  اً مولود 404مقابل  5441-.544للفترة 

-.544 للفترة اً مولود 004، حيث بلغ (5441-.511)الخصوبة الكلية في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية خالل الفترة 
للفترة  اً مولود 205هذا المعدل أما في قطاع غزة فقد بلغ. .511في العام  اً مولود 204في الضفة الغربية مقابل  5441
كما بلغ متوسط عدد األطفال الذين سبق إنجابهم للنساء اللواتي سبق .  .511في العام  اً مولود 401مقارنة  5441-.544

 .في قطاع غزة أطفال 002و في الضفة الغربية طفالً  005، بواقع طفالً  000حوالي  5454عام  فلسطينلهن الزواج في 
 

 .00األردن  معدل الخصوبة الكلية في، إذ بلغ 3مقارنة بالدول العربية فلسطينيالحظ ارتفاع معدل الخصوبة الكلية في كما 
من الدول ذات مستوى  فلسطين، لذا تعتبر 5455وذلك في العام  مولود 505مولود، وفي تونس  501ر مولود، وفي مص
 .خصوبة مرتفع

 

 لسنوات مختارة معدل الخصوبة الكلية حسب المنطقة: 1شكل 

 

اليها بيانات المسوح الصحية ة وارتفاع نسب الرعاية الصحية كما تشير رغم من التحسن في برامج صحة المرأوعلى ال
 رة، اذ بلغ معدل خصوبة المراهقاتالمختلفة اال ان هناك مخاطر صحية تواجه المرأة الفلسطينية ومنها الحمل في سن مبك

 .5454والدة لكل الف امرأة وفق بيانات مسح االسرة الفلسطيني  .4سنة ( 51-52)في الفئة العمرية 
 

 الزواج 1.2
 

بنمط فريد خاص بالزواج يتمثل بانتشار ظاهرة الزواج المبكر للفتيات وزواج االقارب من جهة وارتفاع  تمتاز فلسطين
 نسبة العنوسة وتاخر للزواج

 

بشــكل عــام احــد االنعكاســات الهامــة علــى معــدالت الخصــوبة وبالتــالي علــى  ســنة فــأكثر 52تعتبــر الحالــة الزواجيــة لالفــراد  
يـــع النســـبي  ز ك اختالفـــات واضـــحة ملحوظـــة مـــا بـــين التو هنــامعــدالت النمـــو الســـكاني فـــي المجتمـــع، وفـــي الحالـــة الفلســـطينية 
ين حاليــا مــن كــال حيــث يالحــظ انخفــاض فــي نســب المتــزوج. للنســاء والرجــال حســب الحالــة الزواجيــة عبــر الســنوات الســابقة

هناك اختالفا بسيطا في نسـب المطلقـين واألرامـل  لم يسبق لهم الزواج، في حين كان الجنسين ويقابله ارتفاع في نسب الذين
 .والمنفصلين من كال الجنسين

                                                           
3Population Reference Bureau.World Population Data Sheet, 2012. 
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الضفة الغربية )فلسطين بشكل عام وعلى مستوى المنطقة نسبة المتزوجين من كال الجنسين في في وهذا االنخفاض  
إلى ارتفاع العمر  3101و .022خالل العقدين الماضيين، ويعود السبب في تباين هذه النسب ما بين عامي  (قطاع غزةو 

 .عند الزواج األول لكل من النساء والرجال ما بين هذين العامين
 

 1121، 2991لنساء والرجال حسب الحالة الزواجية والمنطقة، التوزيع النسبي ل: 1جدول 
 

 الزواجيةالحالة 
5991 0252 

 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية
 أعزب
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بشكل  الرجالفي فلسطين في انخفاض مستمر وملحوظ بصورة اكبر مما هو لدى المتزوجات من النساء كما يالحظ ان نسب 
عام وفي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن العمر عند الزواج األول بالنسبة للرجال كان أعلى 

 0222مما هو عليه للنساء وذلك في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ارتفع العمر الوسيط عند عقد القران للذكور فيعام 
 01.1في حين ارتفع العمر الوسيط عند الزواج االول لدى االناث من  3100م سنة في العا 31.6سنة الى نحو  31.0من 
التوزيع فجوة بين النساء والرجال على مستوى هناك أيضا كما يالحظ ان  3100عام سنة في ال 31الى نحو  0224عام سنة 

مما هي عليه قل ألنساء ا بينالزواج  نلم يسبق له التيال نسبة حيث أنالنسبي لكل من النساء والرجال حسب الحالة الزواجية، 
وكذلك فإن  ،من النساء أعلى مما هي عليه للرجال اتالمتزوجفنسبة  ،المتزوجين نسبةوالعكس بالعكس فيما يتعلق بللرجال، 

من النساء أعلى منها للرجال، ويعود السبب في تباين نسب غير المتزوجين والمتزوجين  توالمنفصال واألرامل اتنسبة المطلق
لدى النساء للزواج في سن مبكر أكثر من  اتجاه عامبين النساء والرجال إلى اختالف العمر عند الزواج األول حيث هناك 

الزواج  الرجال بصورة اكبر إلى اتجاهاء، وكذلك إلى النس مما هي لدىأكثر  سن معينزواج الرجال بعد بلوغهم  وامكانيةالرجال، 
سنة تبدو قليلة، كما  .1الزواج لالناث بعد بلوغهن سن  فرصةفي حين ان ( تعدد الزوجات)ة ثانية أمر إمرة اخرى، أو الزواج من 

على قيد الحياة للمرأة أعلى مما  ان لتوقع البقاء على قيد الحياة اثر في تفسير زيادة نسبة األرامل من النساء حيث أن توقع البقاء
 .  هو للرجل
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 1121العمر والجنس، فئات نسب المطلقين حسب : 1شكل 

 

فيما يجب النظر لها بحرص  هامةتوزيع النساء والرجال حسب الحالة الزواجية والعمر يتضح لنا نقاط  وعند دراسة
 سنة     51 –52من النساء في الفئة العمرية % 4أنماط الزواج لكل من المرأة والرجل الفلسطيني، حيث أن ما نسبته يتعلقب

قبل عقدين من االن بالمقابل فإن نسبة الذكور % 54حاليا متزوجات بعدما كانت هذه النسبة اكثر من ( سن المراهقة)
، ولزيادة نسبة المتزوجات من اإلناث في هذه الفئة العمرية 5454 فقط لعام% 5المتزوجين في نفس الفئة العمرية هي 

في سوق  مشاركتهاعلى المرأة، حيث قد يؤدي ذلك إلى حرمان المرأة من إكمال تحصيلها العلمي، وكذلك  سلبية انعكاسات
على صحة األم  ةسلبي العمل، باإلضافة إلى زيادة احتمالية الحمل واإلنجاب في سن مبكر، وهذا أيضا له انعكاسات

، وعدم قدرة المراة على القيام بدورها في المجتمع والمشاركة في والطفل، وكذلك يؤدي إلى زيادة معدالت الخصوبة للمرأة
 .سوق العمل

 
بلغت حيث  سنة 51-52وتبدأ الفجوة ما بين نسب المتزوجين من النساء والرجال في االنحسار بأقل فارق للفئة العمرية 

للرجال، ثم تنعكس الصورة  بعد هذا العمر لترتفع نسبة المتزوجين الذكور  %0.05 مقابل %0. ات النساءالمتزوجنسبة 
 .مقارنة بنسبة االناث المتزوجات

 
     نسبة المتزوجين من كال الجنسين تزداد مع ازدياد العمر حيث بلغت أعلى نسبة للنساء المتزوجات في الفئة العمرية

، %22وهي  سنة 45-49في حين كانت أعلى نسبة للرجال المتزوجين في الفئة العمرية % 400.ي وه سنة 40 - 44
سنة، وهذا مؤشر على أن الرجال  .1الى  .2العمار من اين من النساء بنسب قليلة جدا في وتزداد نسبة المتزوج

سنة بالنسبة  1.باالنخفاض عند العمر يتزوجون من نساء أصغر منهم سنا، وتبدأ نسبة المتزوجين من كال الجنسين 
 .سنة بالنسبة لإلناث .1للذكور والعمر 
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 1121العمر والجنس، فئات نسب المتزوجين حسب : 1شكل 

 
 

فال يبدو ان االمر مختلفا عما سبق ذكره، اال ان نسب المتزوجات في  (الضفة الغربية وقطاع غزة)وعلى مستوى المنطقة  
وجات في هذا العمر في ز سنة في قطاع غزة اكثر وضوحا مقارنة بالضفة الغربية اذ بلغت نسبة المت 51-52سن مبكرة 

فقط في الضفة الغربية، وكذلك فإن أعلى نسبة للنساء المتزوجات في % .مقارنة بنحو % 1نحو  3101قطاع غزة لعام 
مما هي عليه في قطاع غزة % 14الغربية أقل سنة وهي في الضفة  40-44الضفة الغربية وقطاع غزة هي للفئة العمرية 

في حين % 21.1في الضفة الغربية سنة  12-.1، بالمقابل فإن أعلى نسبة للذكور المتزوجين هي للفئة العمرية 20%
ويبدو أن %.22.3وبنسبة سنة  12-.1و سنة 11-11كانت اعلى نسبة للمتزوجين الذكور في القطاع للفئتين العمريتين 

طاع غزة اكثر استقرارا من الضفة الغربية حيث أن نسب المتزوجين من كال الجنسين في قطاع غزة أعلى منها الزواج في ق
 .في الضفة الغربية

 
لرغم مـن وجـود ظـاهرة الـزواج المبكـر اال ان هنـاك ، فبـاوهناك ظاهرة موجودة في المجتمع الفلسطيني ال بد مـن االشـارة اليهـا

اخرى عكسية منتشرة في المجتمع الفلسطيني اال وهي ظاهرة تأخر زواج الفتيات الفلسطينيات اذ  تشير البيانـات لعـام  ةظاهر 
غالبيــة .  للرجــال %25، مقابــل حــوالي سنن   51-52مــن النســاء عازبــات فــي الفئــة العمريــة % 50أن هنــاك حــوالي  5454

دون زواج بعـد ذلـك، فـي المقابـل ترتفـع هـذه النسـبة % 5اء نحـو سـنة مـع بقـ 04هؤالء الرجـال يتزوجـون قبـل الوصـول لعمـر 
 00-04 فـي الفئـة العمريـة %1سنة ويبقى نحو  00-04من مجمل النساء في الفئة العمرية  %5002بين النساء لتصل إلى 

ربعـين وهـي سنة دون زواج، األمر الذي يعني بقاء امرأة مـن بـين كـل عشـر نسـاء تقريبـا دون زواج حتـى بعـد بلوغهـا سـن األ
نســبة عاليــة مقارنــة مــع الــدول العربيــة المجــاورة، ويعــزى ســبب بقــاء هــذه النســبة مرتفعــة إلــى أن التقاليــد الســائدة فــي المجتمــع 
تشــجع الــذكور علــى تــأخير الــزواج لاللتحــاق بــالتعليم كــون الرجــال يتحملــون العبــك األكبــر اقتصــاديًا فــي تكــوين األســرة، فــي 

نهم يفضــلون فعنــدما يقبــل الشــباب علــى الــزواج فــإم الفتيــات ممــا يــؤدي للــزواج المبكــر، وبالتــالي المقابــل تحــد مــن فــرص تعلــي
االقتران بفتيات أصـغر مـنهم سـنًا ممـا يعمـل علـى تقليـل فـرص زواج الفتيـات خصوصـا اللـواتي أكملـن تعلـيمهن، حيـث ترتفـع 

ويشــار هنــا إلــى أن .  ا كلمــا ازداد مســتوى تعليمهــاتوقعــات المــرأة بالنســبة للخصــائص االجتماعيــة واالقتصــادية لشــريك حياتهــ
هذه النسبة المرتفعة من النساء العازبات، حتى في األعمـار المتقدمـة، ترتفـع فـي الضـفة الغربيـة عنهـا فـي قطـاع غـزة، حيـث 

فــي % 2، مقارنـة مـع %55سـنة بالضــفة الغربيـة نحـو  02-04تصـل نسـبة النسـاء اللـواتي لـم يســبق لهـن الـزواج عنـد العمـر 
 .5454قطاع غزة وذلك وفق بيانات مسح االسرة الفلسطيني 
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 1121العمر والجنس، فئات نسب العزاب حسب : 1شكل 

 

حيـث بلغـت نسـبة األرامــل بـين النسـاء والرجــال  ،ويالحـظ وجـود فجـوة بــين نسـب األرامـل لكـل مــن الرجـال والنسـاء بشـكل عــام
ارتفـاع توقـع البقـاء علـى قيـد الحيـاة لالنـاث  ؛وذلك السباب عدة اهمهـا 5454على التوالي وفق بيانات عام % 404و 405%

ســنوات احيانــا، فضــال عــن  54مقارنـة بالــذكور وزاوج الرجــل فــي العــادة مــن زوجــة تصــغره بعــدة سـنوات تصــل الــى أكثــر مــن 
شـارة إلـى أن ارتفـاع نسـب ، وهنـا ال بـد مـن اال(االرملـة)احتمال زواج الرجل بعد وفاة زوجته اعلى من احتمـال زواج الزوجـة 

النساء المطلقات واالرامل في الفئات العمرية المتقدمة يعني أن هذه الشريحة من النسـاء فـي المجتمـع فـي العـادة تتـرأس أسـر 
أو أن تكون هذه األم مقيمة مع أبنائها، مما يعني زيادة األعباء الملقاة على كاهـل المـرأة فهـي  ،تتكون من شخص واحد فقط

ؤولية نفسـها ومسـؤولية إعالـة أبنائهـا، األمـر الـذي يـدعو إلـى توجيـه االهتمـام لهـذه الفئـة مـن النسـاء التـي غالبـا مـا تتحمل مسـ
 . تفقد الدعم االجتماعي واالقتصادي التقليدي الذي عادة ما يتوفر للمرأة العربية من خالل رباط الزوجية

 

 1121العمر والجنس، فئات نسب االرامل حسب : 6شكل 

 

 زواج االقارب 1.2
ان ما يزيد  5444تشير البيانات المتوفرة منذ عام ، حيث منتشرة وثابتة في فلسطينما زالت ظاهرة زواج األقارب ظاهرة 

 بيانات مسح االسرة أشارتمن الزيجات تتم بين اقارب سواء كانت من الدرجة االولى او من نفس الحمولة، اذ  %04عن 
اللواتي سبق لهن الزواج وتزوجن من أقارب من الدرجة األولى بلغت سنة  20-52، إلى أن نسبة النساء 5454الفلسطيني 

 .في قطاع غزة%0405ة وفي الضفة الغربي %5204من حاالت الزواج بواقع % 5.05
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بواقع  ؛واجمن حاالت الز  %2204تزوجن وال يوجد لهن عالقة قرابة مع أزواجهن فقد بلغت  أما نسبة النساء اللواتي
اختالف جوهري على نسب النساء اللواتي سبق  وجود، كما لم يالحظ في قطاع غزة% 2505وفي الضفة الغربية  2.04%

لهن الزواج من ازواج تربطهن بهم صلة قرابة بشكل عام وقرابة من الدرجة األولى بشكل خاص خالل العقدين الماضيين، 
ت األمر الذي يدعو إلى المزيد من االهتمام بهذه الظاهرة وبذل كافة الجهود عن طريق االرشاد والتوعية من خالل المؤسسا

التي تعنى بشؤون األسرة والمجتمع لزيادة الوعي حول مدى اآلثار السلبية المترتبة على المجتمع جراء استمرار انتشار هذه 
جة االولى، التي يمكن من خاللها العادات والتقاليد السائدة في المجتمع هي من يحكمها في الدر  أنالظاهرة، حيث يبدو 

الزواج من قريبها، األمر الذي يكون دافعه الحفاظ على العالقات االجتماعية والعائلية جبار الفتاة في بعض األحيان على إ
 . مهما في استمرار هذه الظاهرةدورًا بين األسر، وكذلك فإن العوامل االقتصادية المتمثلة بموضوع الميراث والتي قد تلعب 

 

 1121، والمنطقة واج حسب درجة القرابة مع الزوجسنة اللواتي سبق لهن الز ( 11-21) التوزيع النسبي للنساء: 7شكل 

 

 الوفيات 6.2
 

الى انخفاض ملحوظ في معدالت وفيات الرضع واالطفال دون         1121تشير البيانات مسح االسرة الفلسطيني 
 الخمس سنوات

 
  ،بالمعدالت السائدة في الدول العربيةتشير البيانات المتوفرة إلى أن معدالت الوفيات الخام منخفضة نسبيًا إذا ما قورنت 

إلى  3103من السكان عام  0111حالة وفاة لكل  2.2من  فلسطينكما يتوقع انخفاض معدالت الوفيات الخام المقدرة في 
، أما على مستوى المنطقة فيالحظ أن هناك فرقًا بسيطًا في معدل .310من السكان عام  0111حالة وفاة لكل  2.6

حالة وفاة لكل ألف  1.1لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يتوقع انخفاض معدل الوفيات الخام من  الوفيات الخام
 . .310حالة وفاة لكل ألف من السكان عام  2.1في الضفة الغربية إلى  3103من السكان في عام 
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حالة وفاة  ..2إلى نحو  3103ام حالة وفاة في الع 2.1في حين يتوقع انخفاض معدل الوفيات الخام في قطاع غزة من  
كما تحتل وفيات الرضع في فلسطين موقعًا متوسطًا مقارنة مع الدول العربية إذ بلغ . .310لكل ألف من السكان عام 

، في حين 3112-.311للفترة ( لإلناث 04.0للذكور و 31.6) لكل ألف مولود حي بواقع  01.2معدل وفيات الرضع 
لكل  02.1لكل ألف مولود حي، وفي لبنان  4.1.لكل ألف مولود حي، وفي اليمن  01.1في األردن  3101بلغ عام 

لكل  66.1لكل ألف مولود حي وفي السودان  01.1لكل ألف مولود حي، وفي تونس  02.1ألف مولود حي، وفي مصر 
 . 4ألف مولود حي

 

 ؛3103ارتفع العمر المتوقع لألفراد حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عام  فلسطيننتيجة النخفاض معدالت الوفاة في 
سنة لإلناث، مع وجود اختالف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ  41.0و ،سنة للذكور 40.2سنة بواقع  43.4

سنة لإلناث، في ..41كور وسنة للذ 40.4سنة بواقع  42.0في الضفة الغربية  3103توقع البقاء على قيد الحياة عام 
ومن أسباب ارتفاع .  سنة لإلناث ..42سنة للذكور و 41.4سنة بواقع  43.0حين بلغ العمر المتوقع في قطاع غزة 

 . معدالت البقاء على قيد الحياة األخرى تحسن المستوى الصحي واالنخفاض التدريجي لمعدالت وفيات الرضع واألطفال
 

 1121، والجنس د الحياة عند الوالدة حسب المنطقةتوقع البقاء على قي: 8شكل 

 

  

                                                           
4
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 الهجرة 7.2

 

 الهجرة الخارجية 2.7.2
 

اذ وصلت  ن معظم الفلسطينيين المهاجرين للخارج كانوا من الذكورأالى  .2.1مسح الهجرة الفلسطيني  شارت بياناتأ
كما   .فقط% .4في حين وصلت نسبة المهاجرات الى نحو  ،جمالي المهاجرين للخارجإمن % .0نسبتهم الى نحو 

خالل السنوات العشر االخيرة من ( سنة 22-11)من فئة الشباب هم جرين سواء الذكور او االناث يالحظ ان ثلث المها
 .العقد الماضي

 

ارج نتيجة للسيطرة حتى قبل سنوات قليلة ماضية لم يكن هناك امكانية لتوفير اي بيانات حول هجرة الفلسطينيين للخ
االسرائيلية على المعابر والحدود الفلسطينية، كما لم يكن هناك اي مسح او دراسة رسمية ذات جودة معقولة تظهر حجم 
وانماط واتجاهات الهجرة الفلسطينية الى الخارج وكذلك لم يكن تتوفر اي بيانات حول خصائص المهاجرين للخارج، وفي 

قام الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بتنفيذ المسح الوطني االول حول الهجرة، والذي يعتبر االول حتى  5454العام 
على مستوى المنطقة العربية، وقد مكننا هذا المسح الول مرة من دراسة انماط واتجاهات الهجرة الفلسطينية وخصائص 

 .المهاجرين للخارج بصورة دقيقة
 

ولم يزالوا في الخارج  5441الى  .544الف فلسطيني قد هاجروا خالل الفترة  54لمسح ان حوالي وقد اشارت بيانات هذا ا
، وهذا العدد ال يشمل االسر الفلسطينية التي هاجرت بالكامل خالل تلك الفترة، والملفت 5454حتى وقت تنفيذ المسح عام 

من اجمالي المهاجرين للخارج % 4.نسبتهم الى نحو  للنظر ان معظم هؤالء المهاجرين للخارج كانوا من الذكور اذ وصلت
 .فقط% 04في حين وصلت نسبة المهاجرات الى نحو 

 

خالل السنوات العشر ( سنة 51-52)كما يالحظ ان ثلث المهاجرين سواء الذكور او االناث منهم كانوا من فئة الشباب 
للخارج حسب النوع االجتماعي كانت للدراسة لحوالي االخيرة من العقد الماضي، وعند دراسة اسباب هجرة الفلسطينيين 

منهم ايضا، في حين % .0من المهاجرين الذكور ومن ثم واسباب تتعلق بتحسين الظروف المعيشية والعمل لحوالي % 44
رة من اجمالي المهاجرات خالل الفت% 40كانت اسباب الهجرة لالناث السباب تتعلق بمرافقة العائلة بنسبة وصلت الى نحو 

سرة وتقديم الخدمات يام بدورها التقليدي في رعاية األة الفلسطينية مقتصرة على القمما يعني أن هجرة المرأ 5444-5454
 .المنزلية المناطة بها دون اي دور تنموي او اقتصادي

 

 1121،حسب العمر الحالي والجنس للخارج للمهاجرين النسبي لتوزيعا: 1جدول 

 الحالي العمر
 الجنسينكال  الجنس

 إناث ذكور
0-24 2504 1105 022. 

21-1. 34.2 31.3 33.0 

10-44 25.1 26.5 25.6 

41-1. 14.7 11.7 13.5 

60+ 6.2 5.2 5.8 

 521 1.5 204 غير مبين

 100 100 100 المجموع
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مريكا ودول االتحاد االوروبي بنسبة تزيد عن الفلسطينيون من الذكور كانت دول أوحول الدول التي يتجه اليها المهاجرون 
ة الفلسطينية المهاجرة تهاجر نحو دول الخليج العربي، ومن المالحظ أن المرأل% 50ومن اجمالي المهاجرين، % 25

 .من المهاجرات% 00االردن بالدرجة االولى بنسبة مقدارها 
 

فقط لالناث، مع مالحظة ان الدول % 54للذكور مقابل % 54سنة نحو الهجرة كانت  21-52الفلسطينيين وحول توجهات 
التي يفضلونها لهجرتهم كانت متشابهة وهي دول الخليج العربي والدول االوروبية، اي ان توجهات الفلسطينين نحو الدول 

 .كنها غير ذلك بالنسبة لالناثالمرغوبة للهجرة تتفق مع الدول التي يهاجرون اليها فعال بالنسبة للذكور ل
 

من % 4.وحول دوافع الرغبة للهجرة كانت كانت بالنسبة للذكور واالناث متشابهة لكن بنسب متفاوته، حيث افاد نحو 
من % .5لالناث % 25الذكور الراغبين في الهجرة انها لدوافع واسباب تتعلق بتحسين الحياة المعيشية والعمل مقابل 

 .لالناث الراغبات في الهجرة% 55الذكور لدوافع تتعلق بالتعليم مقابل 
 

لكن من المالحظ ارتفاع نسبة االناث الراغبات في الهجرة السباب تتعلق للبحث عن اماكن اكثر امنا خارج فلسطين او  
لدهشه للوهلة االولى ل يبدو مثيراً من اجمالي الراغبات في الهجرة، وهذا % .5االبتعاد عن المشاكل بنسبة تصل الى نحو 

كثر تعرضا للمشاكل االمنية والسياسية واالعتقال من الجانب االسرائيلي لكن يبدو ان رغبة االناث للهجرة كون الذكور أ
 .بنائهم وخوفها عليهم في هذا الجانبفلسطينية واهتمامها بالحفاظ على أة الالمرأتنطوي تحت اهداف 

 
 ةالهجرة الداخلي 1.7.2

على العكس من الهجرة الخارجية فان االناث تستحوذ على النسبة االكبر من المهاجرين هجرة داخلية في فلسطين ففي حين 
الى ارتفاع كبير في نسبة االناث المهاجرات داخليا مقارنة بالذكور، اذ بلغت نسبة االناث  .511تشير بيانات التعداد 

، وبلغت هذه .511من اجمالي المهاجرين داخليا لعام % 204.( بق داخل فلسطينلديهن مكان اقامة سا)المهاجرات داخليا 
من اجمالي المهاجرين % 44الى  5444 مسح اثر االجراءات االسرائيلية على الواقع االجتماعي واالقتصاديالنسبة وفق 

ان نسبة االناث المهاجرات داخليا قد بلغت  .544للذكور، كما تشير بيانات التعداد % 04هجرة داخلية في فلسطين مقابل 
الى ارتفاع نسبة  .511مقارنة بعام  .544و 5444ويعود سبب انخفاض نسبة المهاجرات داخليا في عامي % 4004

لتي سادت آنذاك وانتفاضة نتيجة لالوضاع ا .544 حتى عام 5444المهاجرين هجرة داخلية بين الذكور بعد عام 
واج الرئيسي لهجرة االناث داخليا وارتفاعها بصورة ملحوظة في فلسطين خالل هذه السنوات الى الز  ، ويعود الدافعاالقصى

 .ن الدافع اجتماعي بحتسرة أي أبدرجة اولى ومن ثم مرافقة األ
 

رات اما فيما يتعلق بالتركيب العمري والنوعي للمهاجرين هجرة داخلية في فلسطين يبدو ان التركيب العمري لالناث المهاج
سنة 00-54متشابها مع التركيب العمري للمهاجرين داخليا للذكور اال ان نسبة االناث المهاجرات داخليا في الفئة العمرية 

مع % 0502في حين بلغت للذكور المهاجرين % 0104تبدو اعلى منها للذكور المهاجرين فقد بلغت لالناث المهاجرات 
 .   العلم ان االناث يهاجرن غالبا في هذا العمر من اجل الزواج في حين يهاجر الذكور لالسباب اقتصادية
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 األسرة 8.2
 

 على حساب االسر الممتدة وملحوظ خالل السنوات السابقةاالسر النووية في ارتفاع مستمر 
 

 وذلك السابقة لسنواتا خالل االسر هذه نسبة في ملحوظ ارتفاع وهناك الفلسطينية سرلأل العام النمط هو النووية األسر تعتبر

 سراأل اجمالي من %505. فلسطين في 5454 لعام النووية سراأل نسبة بلغت اذ رئيسية بصورة دةالممت سراأل حساب على

 النوع هذه ويبدو واحد، شخص من الفلسطينية األسر من %0 حوالي تتكون كما  %.005. نحو .511 عام تشكل كانت بعدما

 هذا يويخف ،.511 عام منذ مستمر انخفاض في الممتدة سراأل نسبة حين في ،.511 عام منذ الزمن عبر ثبات في سراأل من

 الغالب في حيث سائدة بقىت ممتدة سريةاأل العالقة أن اال لألسر النووي الطابع من فبالرغم سريةاأل العالقات حقيقة التركيب

 .المبنى نفس في وأ مذويه مساكن من قريبة مساكن في وأبنائهم جاتهموزو  بناءاأل يسكن
 

 مختارة لسنوات األسرة نوع حسب لألسر النسبي التوزيع: 9شكل 
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 األسرة ورب األسرة حجم  9.2
 

 حجم معدل يصل حيث األخرى بالدول مقارنة نسبيا   كبيرة تظل أنها إال الفلسطينية األسرة حجم في االنخفاض من الرغم على

 فردا 3.2 مصر وفي فردا 1.3 إلى االردن في األسرة
 

، حيث انخفض .511مقارنة مع عام  فلسطينإلى أنه طرأ انخفاض في متوسط حجم األسرة في  5455تشير بيانات عام 
من جانب آخر انخفض متوسط حجم .  .511فردًا عام  404مقارنة مع  5455فردًا عام  204متوسط حجم األسرة إلى 

، أما في قطاع غزة فقد انخفض متوسط .511فردًا عام  405مقارنة مع  5455فردًا عام  200األسرة في الضفة الغربية إلى 
م األسرة متوسط حج ولعل هذا االنخفاض في  ..511في العام  401مقارنة مع  5455فردًا في العام  405حجم األسرة إلى 

سر ل عدد كبير منها، فضال عن ميل األسر الممتدة نتيجة النحالحساب األأدى الى ارتفاع نسبة األسر النووية على 
 . الشابة الى انجاب عدد قليل من االبناء

 
 في األسرة حجم معدل يصل حيث األخرى بالدول مقارنة نسبياً  كبيرة تظل أنها إال الفلسطينية األسرة حجم انخفاض من بالرغم

 عدد الفلسطينيةسر األ ربع من أكثر أن حيث مرتفعا الكبيرة األسر حجم ويبقى  .فردا 005 مصر وفي فردا 200 إلى االردن

 في األسر خمس بحوالي مقارنة فأكثر أفراد ثمانية أفرادها عدد غزة قطاع في األسر ثلث من وأكثر أفراد . عن يزيد افرادها

 اكثر الحجم كبيرة األسر هذه تعتبر  ..544 عام تعداد بيانات وفق وذلك فأكثر افراد ثمانية افرادها عدد يبلغ الغربية الضفة

 تزيد والتي الحجم كبيرة األسر لدى الفقر مستويات في كبيراً  ارتفاعاً  الوطن مستوى على الفقر مسوح اظهرت وقد للفقر، عرضة

 دراسات هنالك أن كما بالذات، المرأة عاتق ىعل الملقاة األعباء من يزيد ةاألسر  حجم زيادة فأن  معلوم هو وكما .افراد . عن

 الكبيرة ةاألسر  أن اذ المرأة، على الصحية المخاطر زيادة وبالتالي المبكر والزواج الكبيرة األسر بين عالقة وجود إلى تشير كثيرة

 في بالمساعدة الرجال يقوم قد بينما لهم، الجسدية والرعاية األوالد بتربية اإلناث تعتني حيث اإلناث أفرادها على بأعبائها تلقي

 .المنزلية األعمال بعض
 1117 والمنطقة، األسرة حجم حسب لألسر النسبي التوزيع :4 جدول

 

 فلسطين غزة قطاع الغربية الضفة االسرة حجم
2 4.2 2.5 3.6 

1-1 20.4 16.3 19.0 

4-1 26.9 21.2 25.0 

6-1 27.4 24.8 26.5 

5-. 14.5 20.1 16.4 

20+ 6.6 15.2 9.5  

 125 21. 121 األسرة حجم معدل
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 النساء ارباب االسر 21.2
% 01.وفي الضفة الغربية  %5400، بواقع فلسطينمن األسر ترأسها إناث في % 104، إلى أن 5455تشير بيانات عام 

وغالبًا ما يكون حجم .  ، مع العلم ان هذه النسبة في ثبات نسبي تقريبا منذ بداية العقد الماضيقطاع غزة على التوالي
فردًا  501فلسطينفي  5455األسرة التي ترأسها أنثى صغيرًا نسبيًا، حيث بلغ متوسط حجم األسرة التي ترأسها أنثى عام 

غالبًا نتيجة لوفاة  فلسطينفردًا لألسر التي يترأسها ذكور، وتنشأ األسر التي ترأسها إناث في  201مقارنًة بمتوسط مقداره 
والجدير بالذكر أن األسر التي تترأسها أنثى متزوجة من رجل مهاجر قد تكون في الغالب أفضل حال ، لهجرته الزوج، أو

من األسر األخرى التي تراسها امرأة وذلك بسبب التعويضات أو الحواالت المالية التي تصلها من الزوج في الخارج، بينما 
 . إلى العيا في ظروف أصعب مع الفقر الفقر المتفاقم يدفع اإلناث اللواتي يترأسن أسراً 

وتعتبر النساء المتزوجات من معتقلين يمضون فترات طويلة في المعتقل من األمثلة على األسر المكونة من أم فقط، وقد 
نسبة الفقر بين اإلناث ؛ أن 5455الفقر لسنة بيانات شير كما ت .تعيا هذه األسر بشكل منفصل أو بشكل األسرة الممتدة

 .اع غزة أكثر من ضعفي مثيالتها بين اإلناث في الضفة الغربيةفي قط

 1121 والمنطقة، األسرة رب جنس حسب لألسر النسبي التوزيع :21شكل 
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 خالصة  22.2

 

  وللزيــادة الســكانية .  عامــا 50سيتضــاعف فــي نحــو  فلســطينبنــاء علــى اإلســقاطات الســكانية فــان عــدد الســكان فــي
السريعة أثر كبيـر فـي إعاقـة التحسـن المطلـوب فـي مسـتويات المعيشـة، فضـاًل عـن أنهـا تعيـق عمليـة التنميـة وتزيـد 

فـإن الزيـادة السـكانية  ىالـ،، ومـن ناحيـة أخـر ...من الضغط علـى الخـدمات والبنيـة التحتيـة كالمـدارس والمستشـفيات
 :رتب عليها أمور أخرى منهاالمرتفعة تت

 

سنة مرتفعة، وبقاء هذه النسبة مرتفعـة يعنـي بالضـرورة،  52بقاء نسبة األفراد صغار السن الذين تقل أعمارهم عن  .5
أيضــًا بقــاء نســبة اإلعالــة مرتفعــة، مــا يعنــي زيــادة العــبء الملقــى علــى عــاتق المعيلــين وخاصــة المــرأة، كونهــا مــن 

المـرأة وفير احتياجاتهم حتى اعتمادهم علـى أنفسـهم وهـو مـا قـد يـنعكس علـى مـدى قـدرة سيقوم برعايتهم وكفالتهم وت
  .خاصة في ظل ارتفاع معدالت البطالة سوق العملالمشاركة بفي 

 

عدم التوازن بين الموارد المتاحة والزيادة السكانية، ويشكل هذا األمر تحديًا كبيـرًا للمسـؤولين فـي المسـتقبل، فالزيـادة  .5
المرتفعة وغير المخطط لها تسبب الخلل في التوازن بين الموارد والسـكان علـى ضـوء التوقعـات المسـتقبلية  السكانية

 .لعدد السكان

 

  نسب المتزوجين من النساء أعلى مما هي عليه بالنسبة للرجال، في حين أن نسب الـذين لـم يسـبق لهـم الـزواج مـن
 .والمطلقين والمنفصلين من النساء أعلى من الرجالوكذلك فإن نسب األرامل .  الرجال أعلى من النساء

 

 لســنواتا خــالل ســراأل هــذه نســبة فــي ملحــوظ ارتفــاع نــاكوه الفلســطينية ســرلأل العــام الــنمط هــو النوويــة األســر تعتبــر 

 فلســـطين فـــي 5454 لعـــام النوويـــة ســـراأل نســـبة بلغـــت اذ رئيســـية بصـــورة دةالممتـــ ســـراأل حســـاب علـــى وذلـــك الســـابقة

   %.005. نحو .511 عام تشكل كانت بعدما سراأل جماليا من 505%.
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 التوصيات 21.2

  للزيادة السكانية السريعة أثر كبير في إعاقة التحسن المطلوب في مستويات المعيشة، فضاًل عن أنها تعيـق عمليـة
خــذ ذلــك أعي الــ،، ممــا يســتد..التنميــة وتزيــد مــن الضــغط علــى الخــدمات والبنيــة التحتيــة كالمــدارس والمستشــفيات 

 . بالحسبان عند وضع السياسات والبرامج والخطط التنموية

 

  ،من المالحظ وجود ظاهرتين تبدوان على نقيض االولى قضية الزواج المبكر لدى النساء وزواج االقارب من جهة
اسـبابهما وظاهرة تـأخر الـزواج لـدى االنـاث لـذا هنـاك ضـرورة لمزيـد مـن البحـث فـي هـاتين الظـاهرتين للوقـف علـى 

الجهـد لتقـديم اإلرشـادات  مـن بـذل مزيـدل بحاجـةزواج االقـارب بصـورة ملحوظـة معالجتهما، كمـا أن قضـية انتشـار و 
 . الالزمة لألزواج الجدد بهذا الخصوص وزيادة المعرفة بالمخاطر الصحية الكامنة في زواج االقارب

 

  الفئات العمرية العليـا خاصـة االرامـل مـنهن وتقـوم من المالحظ ارتفاع نسبة النساء غير المتزوجات بشكل عام في
البرامج االجتماعية بتقـديم مسـاعدات نقديـة وعينيـة خاصـة للنسـاء فـي هـذه الفئـة، إال أنـه لـم يـتم النظـر فـي امكانيـة 
تأهيل النساء لالنخراط في المجتمع والحيـاة العامـة، حيـث يجـب النظـر إلـى المـرأة غيـر المتزوجـة بشـكل عـام علـى 

 .قادرة على المساهمة في المجتمعأنها 

 

 ين الذكور ويعزى هذا التفاوت الواضح بين نسب لمسنات بشكل ملحوظ مقارنة بالمسنمن المالحظ ارتفاع نسبة ا
وهو ما يستدعي أخذ ذلك بعين  كبار السن من الذكور واإلناث الى ارتفاع توقع البقاء عند االناث مقارنة بالذكور،

اسات والخطط والبرامج المتعلقة بتوفير خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية لكبار السن االعتبار عند وضع السي
 .وخاصة النساء منهم إذ غالبًا ما تعيا النساء كبار السن بمفردهن دون معيل وبظروف صحية واجتماعية صعبة
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 المراجع 21.2

  التقريــــــر النهـــــــائي  .5444مســــــح صــــــحة األســـــــرة الفلســــــطينية .  .544الجهــــــاز المركــــــزي لإلحصــــــاء الفلســـــــطيني            .
 .فلسطين -رام اهلل

 

  رام اهلل.  النتـــائج األساســـية. 5442/5444مســـح العنـــف األســـري .  5444الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني- 
 . فلسطين

 

  التقريــــــــر النهــــــــائي.  5440المســــــــح الصــــــــحي الــــــــديموغرافي، .  5442الجهــــــــاز المركــــــــزي لإلحصــــــــاء الفلســــــــطيني              .
 .فلسطين -رام اهلل

 

  فلسطين -رام اهلل.  النتائج األساسية . 5440مسح الشباب، .  5440الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

 

  5445العمـــــل المنزلـــــي والعنايـــــة باألطفـــــال وخـــــدمات المجتمـــــع، .  5445الجهـــــاز المركـــــزي لإلحصـــــاء الفلســـــطيني         .
 .فلسطين -م اهللرا

 

  ئيالتقريــــــر النهــــــا 0 5112، فلســـــطينالمســــــح الـــــديموغرافي فــــــي .  .511الجهـــــاز المركــــــزي لإلحصـــــاء الفلســــــطيني .         
 .فلسطين -رام اهلل

 
  مسح اثر االجراءات االسـرائيلية علـى الواقـع االجتمـاعي واالقتصـادي.  5444الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،

 .2005  أول، كانون- أول تشرين  :عشرة الخامسة الدورة

 

  (.   الســكان والمســاكن)، ملخــص فلســطينالنتــائج النهائيــة للتعــداد فــي .  5455الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني
 .فلسطين -رام اهلل

 

  فلسطين -رام اهلل.  5454قاعدة مسح االسرة الفلسطيني .  5455الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

 

  فلسطين -رام اهلل.  قاعدة بيانات مسح القوى العاملة.  5450الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

 

  فلسطين -رام اهلل.  5454قاعدة مسح الهجرة الفلسطيني .  5450الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

 

  فلسطين -ام اهللر .  قاعدة بيانات الزواج والطالق.  5450الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 
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 الفصل الثاني
 

 التعليم
 

 مقدمة 2.1
السلطة الفلسطينية  نذ اليوم االول لتسلمم، فالقطاعات من االحتالل ومخططاته عانى قطاع التعليم الفلسطيني مثل باقي

خطة طوارئ لوقف االنهيار وأخذت تعد  على اعداد السلطة الفلسطينية عملت فقد ؛وزارة التربية والتعليم على مسؤولياتها
التعليم حق إنساني ولجميع افراد " لعلمها المستقبلي ومنها  األسسو العدة ألول خطة خمسية، وضعت من خاللها المبادئ 

ناثاالشعب  وفي قراه ومخيماته ومدنه، فاإلنسان الفلسطيني يعتبر التعليم أعلى وأغلى قيمة، ومستعد للتضحية في  ذكورا وا 
 .5444برنامج التعليم للجميع في العام  والتعليم كما تبنت وزارة التربية "بيل تعليم ابنائه وبناتهس
 

الضوء على الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم في مجموعة من المواضيع منها التحصيل واألمية  يسلط هذا الفصل
وااللتحاق وخصوصا المهني منه واالكتظاظ وغيرها من القضايا ذات العالقة، من خالل عرض ومناقشة االحصاءات 

لمعالجة الخلل ما أمكن والتأكيد على الجوانب  المتوفرة والمؤشرات ذات العالقة وتوفير الدالئل والقرائن لمتخذي القرار
برازها من أجل تعزيزها  . االيجابية وا 

 
  مؤشرات التحصيل 1.1

 

أظهرت الدراسة الوطنية تفوق اإلناث في كل من الصفين الرابع والعاشر على الذكور في مباحث اللغة العربية والعلوم 
الى تفوق االناث على الذكور في مختلف التخصصات وفي  5لعامةوالرياضيات، وتشير نتائج امتحان شهادة الثانوية ا

 جناحي الوطن ايضا
 

أنشطة التقويم الوطني التي تنفذها دائرة القياس والتقويم فـــي وزارة الـتربية والتعليم إحدى معالم ضبط الجودة للنظام  مثلت
  .بمؤشرات حديثة وعلمية عن واقع التعليم في فلسطينرفد متخذي القرار التربوي مصدرًا من مصادر التربـوي الفلسطيني، و 

اللغة العربية والعلوم تفوق اإلناث في كل من الصفين الرابع والعاشر على الذكور في مباحث  6وأظهرت الدراسة الوطنية
 تيماد من كل في التحصيل مستويات فيينا تبا 7(TIMSS)الدولية  التوجهات دراسة نتائج أظهرت ، كماوالرياضيات
ا يظهر كمأيضًا،  االناث ولصالح واإلناث الذكور بين الدراسة قيد السنوات لمختلف الثامن وذلك للصف والعلوم الرياضيات

 .55و 55 ل أدناهاشكاأل من
 

 

                                                           
.فلسطين -، االدارة العامة للقياس والتقويم واالمتحانات، رام اهلل5455وزارة التربية والتعليم   5

  
،          (02: )للغة العربية والرياضيات والعلوم، نشرة غير دورية تصدرها دائرة القياس والتقويم، رقم النشرة، الدراسة التقويمية الوطنية 5455وزارة التربية والتعليم  6

 .فلسطين-رام اهلل
 .فلسطين –م اهلل را  54550،.5440،544، النتائج االولية لطلبة فلسطين في دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم للسنوات 5450وزارة التربية والتعليم  7
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الى تفوق االناث على الذكور في مختلف التخصصات وفي جناحي الوطن  8وتشير نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة
 %505.في تخصص العلوم االنسانية في الضفة الغربية  االناث في امتحان الثانوية العامةنجاح ايضا، حيث أن معدل 

االناث في  نجاح ، أما في قطاع غزة، فان معدل%2404س التخصص الذكور في نف نجاح ومعدل 5455/5455في العام 
االناث في تخصص العلمي في كل من الضفة نجاح معدل  للذكور، اما% 2500مقابل % 4105تخصص العلوم االنسانية 

الذكور في نفس التخصص في كل من الضفة الغربية  نجاح على التوالي، ومعدل% 1502و% 1205الغربية وقطاع غزة 
المتفحص يجد من الغرابة بين نتائج الثانوية العامة وخصوصا  على التوالي، ولعل الباحث% 00..و %400.وقطاع غزة 

 .في الفرع العلمي ونتائج االختبارات الوطنية والدراسات الدولية والتي تبين انخفاض معدالت التحصيل
 

 لسنوات مختارة الجنس حسبللصف الثامن  الرياضيات مادة في الدولية التوجهات دراسة في التحصيل متوسط :22 شكل

 
 وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

 
 لسنوات مختارة الجنس حسبللصف الثامن  العلوم مادة في الدولية التوجهات دراسة في التحصيل متوسط :21 شكل

 
 وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

 
                                                           

.فلسطين -، االدارة العامة للقياس والتقويم واالمتحانات، رام اهلل5455وزارة التربية والتعليم   8
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ذلك كان  فان أطول خارج المنزل؛مكانية قضاء وقت وا  الذكور يتمتعون بهاما أوسع من الحركة،  ولكونومن ناحية ثانية 
مما يتيح المجال  ،عن الدراسة، بينما تميل اإلناث للبقاء في البيت ايعني في كثير من األحيان إضاعة هذا الوقت بعيد
 .ثبات الذات، وهذا أدى إلى تفوقهن في التحصيل العلمياأمامهن للدراسة لوقت أطول، ووضعهن أمام تحدي 

 

 (ميةمعدل األ)ة والكتابة معرفة القراءمعدل  1.1
 ،وانخفاض معدالت األمية فأكثرسنة  .0 لألفراد فلسطينمعدل معرفة القراءة والكتابة في  زيادةالى توفرة مالبيانات الشير ت

عام  (إلناثل% 44.1وذكور لل% ..20) %11.2ن م فأكثر سنة .0 لألفراد والكتابة القراءة معرفةت معدالحيث زادت 
في % 01.1الكلية ، وبلغت نسبة الزيادة 3103في العام  (إلناثل% 22.6ذكور ولل% 21.3) %2..2الى  .022

معدل معرفة  في وبلغت نسبة الزيادةأدنا، كما يشير الشكل  3103و .022بين العامين  معدل معرفة القراءة والكتابة
 معرفة ومع ذلك ما زالت معدالت  %.04.ت ، اما نسبة زيادة الذكور فبلغالفترةهذه  خالللإلناث % 33القراءة والكتابة 

 والكتابة القراءة معرفة كما يالحظ ان  معدالت  .من السابق ولكن الفجوة أقلوالكتابة للذكور افضل منها لإلناث  القراءة
 كبيرة جهود هناك ان عام بشكل القول ويمكنلإلناث في قطاع غزة أفضل منها في الضفة الغربية على عكس الذكور، 

 فأكثر سنة .0 لألفراد والكتابة القراءة عرفةم معدل في الملحوظة الزيادة الى أدتن الوط جناحية بذلت وتبذل في ومخلص
 .والمنطقة الجنس حسب

 
 لسنوات مختارةحسب الجنس ( فأكثرسنة  21)معدل معرفة القراءة والكتابة لألفراد  :21 شكل

 
 

نسب األمية بين األفراد كبار  أن ارتباطا كبيرا مع العمر حيث أظهرت البيانات 9ترتبط معدالت االميةومن جانب اخر 
، في حين بلغ 3103في العام % 11.4فقد بلغ كانت األعلى بالمقارنة مع الفئات العمرية األخرى،  فأكثرسنة  .6السن 

الجيل القديم، أي عندما كان يتبين لنا أن معظم النساء األميات من و ، العام لنفس% 1.4سنة  31-.0بين الشباب 
الجدول أدناه يظهر معدالت معرفة القراءة والكتابة حسب العمر، حيث ان و  . تالمجتمع ال يعطي أهمية لتعليم البنا

معدالت معرفة القراءة والكتابة تكون في أفضل حال لالعمار الصغيرة وتقل مع التقدم مع العمر ولكن هذا االنخفاض يكون 
 .بسيطا

                                                           
 .41/5450/.4الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المؤتمر الصحفي بمناسبة اليوم العالمي لمحو االمية،   9
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 2.12 ،العمر والجنسفئات معدالت معرفة القراءة والكتابة حسب : 1 جدول

 مجموعال اناث ذكور فئات العمر

21-2. 99.5 99.3 99.4 

24-20 99.1 99.2 99.1 

34-25 99.4 99.1 99.2 

44-35 99.0 98.5 98.7 

54-45 94.3 75.3 84.7 
 

سنة سنة نجد أن معدالت معرفة القراءة والكتابة  51 – 52يالحظ أن الفجوة بين الجنسين محدودة جدا، ففي الفئة العمرية 
سنة نجد العكس صحيحًا، أما في الفئة  50 – 54ر أكبر منها لإلناث ولكن بشكل محدود، بينما في الفئة العمرية و للذك

معدالت معرفة تبين أن حيث ومن أجل المقارنة، الجنسين كبيرة ولصالح الذكور جد ان الفجوة بين سنة ن 20 – 02العمرية 
 .%1202والبالغة  5455فلسطين في العام في  فأكثرسنة  52القراءة والكتابة لألفراد 

 

 المستوى التعليمي 1.1
 

سنة فأكثر، حيث  21تشير البيانات والتقارير أن هناك تحسنا ملحوظا في المستوى التعليمي للفلسطينيين في العمر 
 .1121في العام % 1.2الى  2991عام % 21.7انخفضت نسبة االمية من 

حيث  ،فأكثرسنة  52تحسنا ملحوظا في المستوى التعليمي للفلسطينيين في العمر  تشير البيانات والتقارير أن هناك
بلغت نسبة االنخفاض خالل الفترة  ، حيث5455في العام % 005الى  5112عام % .520انخفضت نسبة االمية من 

الى % 000ارتفعت نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى من لالناث، كما % 5.للذكور و% 1.بواقع % 0.
وتبين أن ، في عدد الذكور كما يظهر من الشكل أدناه% 544بل مقا% 0.5وأن نسبة الزيادة في عدد االناث % .550

ويعني ذلك أن نسبة االناث ( للذكور% 00..لالناث و% .140% )0.بلغ  5455للصف العاشر في العام  10معدل البقاء
طالبة  5444من نسبة الذكور وان من كل  أكبرالتعليمي  ماللواتي يدخلن الصف االول قبل عشر سنوات ويبقين في النظا

طالبات ترفعن الى الصف العاشر االساسي، ويعني ذلك تحسن قدرة  .14دخلن الصف االول قبل عشر سنوات فان 
االناث وبنسبة تفوق نسبة وعدد الذكور، ومن المؤشرات الهامة في هذا المجال معدل  بالطلبةعلى االحتفاظ  التعليميالنظام 
في العام ( للذكور% 001.لإلناث و% 10) %14 ية، حيث بلغ هذا المعدلمن المرحلة االساسية الى الثانو  11االنتقال
 .ويعني ذلك أن عدد االناث اللواتي يلتحقن بالصف الحادي عشر أكبر من عدد الذكور 5455

 
 
 
 
 
 

                                                           
10  Ministry of Education 2013.Monitoring & Evaluation System for the Education Development Strategic Plan 2008 -2012. 

Annual M&E Report 2012.Directorate General of Planning. Ramallah –Palestine. 
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 1121و 2991 لألعوام والجنس التعليمي المستوى حسب( فأكثر سنة 21) لألفراد النسبي التوزيع: 21 شكل

 
 

 (التعليم قبل المدرسي) الطفولة المبكرة مرحلة  1.1
من المراحل شبه الرسمية في التعليم، ويلتحق عادة بهذا النوع من التعليم االطفال الذين  مرحلة الطفولة المبكرةعتبر ت

سنوات، ويشرف القطاع الخاص على رياض االطفال بالمجمل باستثناء أربع رياض لألطفال تشرف عليها  .و أ 1أعمارهم 
 0 للمراحل الالحقةفي تهيئة األطفال نفسيا واجتماعيا وتربويا  بأهميتها المرحلةوتمتاز هذه   .عليمتارة التربية والوز 
 

الى  .0221/022طفل وطفلة في العام  268132من  فلسطينارتفع عدد االطفال الملتحقين في رياض االطفال في 
وبالرغم من تضاعف وهي أقل من نسبة االطفال الذكور، % 11.4نسبة االناث وبلغت  3100/3103في العام  218.22

من السكان في هذه الفئة % 01حيث أن ذلك ال يزيد عن ، عدد االطفال في مرحلة رياض االطفال فان ذلك ال يكف
وتزداد الصورة وضوحا عند النظر الى واقع رياض االطفال في قطاع غزة، ومن المالحظ ان الغالبية العظمى من  ،العمرية

 .االطفال يلتحقون في رياض االطفال المختلطة كما في الجدول التالي
 

 لسنوات مختارة رياض االطفال حسب الجنس والمنطقةو االطفال الملتحقين د اعدأ :6جدول 

 المجموع المنطقة العام الدراسي
 الجنس

 عدد رياض االطفال

 جنس الروضة

 المجموع مختلطة اناث ذكور إناث ذكور

 436 759 50 1 17,706 19,123 36,829 فلسطين 5997/5991

 423 406 21 1 17,149 18,619 35,768 الضفة الغربية

 13 21 - - 557 504 1,061 قطاع غزة

 55.5 5517 . 5 48,084 50,509 98,593 فلسطين 0255/0250

 5.0 511 6 2 30,750 32,257 63,007 الضفة الغربية

 099 ..1 0 0 17,334 18,252 35,586 قطاع غزة

 

اإلناث، ومن  الذكور اي أن هناك تمييزا سلبيا ضد ل ولصالحويمكن القول ان هناك تفاوتا في االلتحاق في رياض االطفا
نثى أ 10أي أن هناك  ؛%10( احدى مؤشرات االنمائية لأللفية في فلسطين)جانب اخر بلغت نسبة البنات الى البنين 

في قطاع غزة، وارتفعت % 555في الضفة الغربية و% 15 ؛5110/5112طالب في فلسطين في العام  544مقابل كل 
في      % 12في الضفة الغربية و% 12 ؛في فلسطين% 12غ لتبل 5455/5455هذه النسبة بشكل محدود في العام 

 .قطاع غزة
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  العام التعليم 6.1

وتتكون من مرحلة التهيئة وتضم الصفوف االربعة )ينقسم التعليم العام في فلسطين الى مرحلتين هما المرحلة االساسية 
وتشرف  .، والمرحلة الثانوية(االساسياالولى، ومرحلة التمكين وتضم الصفوف من الصف الخامس وحتى الصف العاشر 

 من% 02.2يشرف القطاع الخاص على كما  ،3100/3103في العام  من المدارس% 41وزارة التربية والتعليم على 
  .من المدارس االساسية وال يوجد لديها مدارس ثانوية% 03.4المدارس بينما تشرف وكالة غوث وتشغيل الالجئين على 

 
 المدارسااللتحاق في  2.6.1

 

وارتفعت هذه النسبة الى  2991/2991في فلسطين في العام % 91بلغت نسبة البنات الى البنين في المرحلة االساسة 
في فلسطين في العام % 81أما نسبة البنات الى البنين في المرحلة الثانوية فبلغت ، 1122/1121في العام % 98

 1122/1121في فلسطين في العام % 211وأصبحت  2991/2991

 

طالب وطالبة في  1,129,538الى  5110/5112طالب وطالبة في العام  617,868من  فلسطينارتفع عدد الطلبة في 
 %1.3.وارتفعت الى  .0221/022من مجموع الطلبة في العام % 11.1شكلت الطالبات حوالي  ،3100/3103العام 

لطلبة في المرحلة الثانوية اذ ارتفعت نسبة الطلبة في المرحلة وتمتاز هذه المرحلة بزيادة عدد ا، 3100/3103في العام 
من مجموع عدد الطلبة الكلي في % 5005الى  5110/5112من مجموع عدد الطلبة الكلي في العام % 00.الثانوية من 

في العام  %04ت االناث في المرحلة الثانوية من ا، وصاحب ذلك أيضا ارتفاع نسبة الطالب5455/5455العام 
 .كما يظهر من الجدول أدناه 5455/5455في العام  %20الى  5110/5112

 
 لسنوات مختارة د الطلبة حسب المنطقة والمرحلة والجنساعدأ: 7جدول 

 

 السنة
 المنطقة

 المرحلة الثانوية المرحلة االساسية المجموع الكلي

 االناث الذكور المجموع االناث الذكور المجموع االناث الذكور المجموع

2
.

.
4

/
2

.
.

1
 

 20,634 24,705 45,339 278,491 294,038 572,529 299,125 318,743 617,868 فلسطين

الضفة 
 الغربية

382,947 197,518 185,429 355,269 182,539 172,730 27,678 14,979 12,699 

 7,935 9,726 17,661 105,761 111,499 217,260 113,696 121,225 234,921 قطاع غزة

1
0

2
2

/
1

0
2

1
 

 81,304 68,021 149,325 486,072 494,141 980,213 567,376 562,162 1,129,538 فلسطين

الضفة 
 الغربية

668,754 331,282 337,472 580,703 291,772 288,931 88,051 39,510 48,541 

 32,763 28,511 61,274 197,141 202,369 399,510 229,904 230,880 460,784 قطاع غزة
 

 
وال يوحد فرق يذكر بين  5110/5112في فلسطين في العام % 12بلغت نسبة البنات الى البنين في المرحلة االساسة 
في % .1في الضفة الغربية و% 11) 5455/5455في العام % .1الضفة الغربية وقطاع غزة، وارتفعت هذه النسبة الى 

، أما نسبة البنات الى البنين في المرحلة الثانوية فبلغت (في قطاع غزة% .1الغربية و في الضفة% 11( )قطاع غزة
 5455/5455، أما في العام (في قطاع غزة% 5.وفي الضفة الغربية % 2.) 5110/5112في فلسطين في العام % 0.

فان هناك تطور وتحول كبير حيث أن عدد الطالبات في المرحلة الثانوية أصبح اكبر من عدد الذكور، وعليه فان نسبة 
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في % 552في الضفة الغربية وحوالي % 550) 5455/5455في فلسطين في العام % 554البنات الى البنين أصبحت 
لة االساسية أكبر منها في المرحلة الثانوية في العام قطاع غزة، وعليه نجد أن نسبة البنات الى البنين في المرح

حيث أن نسبة البنات الى البنين في المرحلة الثانوية اكبر منها في  5455/5455، والعكس تماما في العام 5110/5112
 .المرحلة االساسية

 
منها ) 5455/5455العام  مدرسة في .5.4اكب الزيادة في عدد الطلبة زيادة في عدد المدارس حيث أصبح عددها قد و و 

منها ) 5110/5112مدرسة في العام  50.0مقابل ( مدارس مختلطة .4.مدرسة لإلناث  155ومدرسة للذكور،  ..1
 .(مدارس مختلطة 015مدرسة لإلناث  0.4مدرسة للذكور، و 240

 
 فروع التعليم الثانوي 1.6.1

ومدته سنتان والفرع المهني ومدته سنتان (  االدبي والعلمي)االكاديمي يتفرع التعليم الثانوي الى فرعين رئيسين هما الفرع  
  .ايضا

 
 الفرع االكاديمي 2.1.6.1

 من طلبة المرحلة الثانوية% .140يلتحق الغالبية العظمى من الطلبة في المرحلة الثانوية في الفرع االكاديمي حيث التحق 

يم االكاديمي ، وانخفضت نسبة الطلبة في التعل5110/5112نسبة االناث في هذا الفرع في العام % 1.01الذكور و% 12
من مجموع % .20.، ويستحوذ الفرع االدبي على (ناثإ% 1200ذكور و% 1400) 5455/5455في العام % 10الى 

ويلتحق حوالي .  الطالباتمن % 05..من الطالب و% 0.حيث يستوعب  5455/5455طلبة الفرع االكاديمي في العام 
مما كانت عليه في عام  وهي أقل كثيراً  5455/5455من الذكور واإلناث في الفرع العلمي في العام %( 50)ربع الطلبة 

 .للطالبات، كما يظهر في الشكل أدناه% 52وللطالب % 00بواقع % 02حيث كانت  5110/5112
 

2.11/2.12و 1223/1221 لألعوامتوزيع الطلبة في الفرع االكاديمي حسب التخصص والجنس : 21 شكل

 
 وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر  
 

في الضفة الغربية     % 15) 5110/5112في العام % ..في فلسطين  بلغت نسبة البنات الى البنين في الفرع االكاديمي
في الضفة الغربية % 502) 5455/5455في العام % 554وارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ الى ( في قطاع غزة% 5.و
 .في قطاع غزة% 554و
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 الفرع المهني 1.1.6.1
% .10بواقع ) 5455/5455من مجموع طلبة المرحلة الثانوية في العام % .بلغت نسبة الطلبة الملتحقين في الفرع المهني 

، وبالرغم من زيادة نسبة طلبة الفرع المهني خالل الفترة اال 5110/5112في العام % 005، مقابل (لالناث% .00للذكور و
ان ذلك دون المستوى المطلوب وال تتفق مع الواقع في الدول االوروبية والمتقدمة التي تتجاوز فيها نسبة التعليم المهني 

واق من العمالة الماهرة وتشير بذلك الى بداية الخلل في النظام التعليمي كسبيل للتطور والتقدم ولتلبية احتياجات االس% 42
ن ومن جانب اخر، عند تحليل الفرع المهني حسب التخصص نجد أ، الفلسطيني وضرورة المراجعة الشاملة لهذا القطاع

% 5.االناث منهم ، ونسبة ن في التعليم التجارييمسجل 5455/5455العام لبة التعليم المهني في من مجموع ط %.4
كما يشير بذلك الشكل أدناه، أي أن ما يقرب من ثلثي الطلبة في الفرع المهني مسجلين في الفرع % .2بينما نسبة الذكور 

 .التجاري
 2.11/2.12 ،طلبة الفرع المهني حسب التخصص والجنسل التوزيع النسبي: 26 شكل

   
 وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر   
 

وأقل كثيرا من نسبة الذكور في  %.ولم تتجاوز نسبة االناث في هذا التخصص  %50أما نسبة التعليم الصناعي فبلغت 
فقط، ولم % 3نفس التخصص، وفي الوقت الذي تعتبر فيه فلسطين بلدا زراعيا نجد أن نسبة الطلبة في هذا التخصص 

 .%5تتعدى نسبة االناث في هذا التخصص ال 
 

هذا جهودا لتطوير  بذلت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مختلف الجهات خصوصا الجهات المانحة من جانب اخر
، ويوصف التعليم المهني بالقطاع ذو التكلفة ا والمختبراتالقطاع، حيث تم بناء المدارس وتوفير مختلف التجهيزات والور 

 .الب في الفرع  المهني ضعف تكلفة الطالب في الفرع االكاديمياالكاديمي حيث أن تكلفة الطالعالية عند المقارنة بالفرع 
 

 الرسوب والتسرب 1.6.1
 

انخفضت معدالت التسرب بشكل ملموس في المرحلتين االساسية والثانوية، وكان النجاح االكبر في خفض معدل التسرب 
 . 1122/1121عام  في% 1.1الى أقل من الثلث  2991/2991عام % 9.7لالناث في المرحلة الثانوية من 

 

الى  5110/5112عام % 000تشير بيانات الجدول أدناه الى أن معدالت الرسوب للمرحلة االساسية قد انخفضت من 
وانخفضت لكال الجنسين وأن معدالت رسوب الطالبات في المرحلة االساسية أقل من معدالت  ،5455/5455عام  %.50

رسوب الذكور في هذه المرحلة، وينطبق الحال على المرحلة الثانوية، وان معدالت رسوب الطالبات في المرحلة الثانوية أقل 
 . كثيرا منها لدى الذكور
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 لسنوات مختارة والجنس نسبة الرسوب والتسرب حسب المرحلة: 8جدول 
 

 المرحلة المتغيرات
5997/5991 0255/0250 

 المجموع طالبة طالب المجموع طالبة طالب
  525 201  .20  727 4.4 5.0 المرحلة االساسية الرسوب

  522  005  201  321 1.3 5.4 المرحلة الثانوية 

  229  006  201 021 2.4 2.6 المرحلة االساسية التسرب

  320  101  101 429 9.7 6.5 المرحلة الثانوية 

 وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر
 

، وكان النجاح االكبر في خفض معدل معدالت التسرب بشكل ملموس في المرحلتين االساسية والثانوية تخفضكما ان
وذلك  5455/5455في عام % 000الى أقل من الثلث  5110/5112عام % .10التسرب لالناث في المرحلة الثانوية من 

من خالل العديد من االنشطة والبرامج والتعليمات التي نفذت بالتعاون بين مختلف المؤسسات ذات العالقة، وفي دراسة 
كتدني حديثة لوزارة التربية حول التسرب، تبين أن االسباب الرئيسة لتسرب الذكور حسب االهمية تعود الى اسباب تربوية 

القدرة على الدراسة ثم اسباب اقتصادية للخروج الى العمل، وفي المرتبة الثالثة عدم الرغبة في التعليم االكاديمي، ومن هنا 
 . على المخططين والمتابعين االستفادة من هذه النتائج لتطوير وتوفير برامج التدريب المهني المالئمة

 

خطوبة والزواج المبكرين، ثم تدني القدرة على الدراسة واخيرا عدم الرغبة في اما اسباب تسرب االناث حسب االهمية، فال
وان ما  أن يكملن دراستهن،التعليم االكاديمي، وعليه أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات تسمح للمتزوجات والمخطوبات 

مدارس القريبة من مكان سكنهن الذي ، كما عملت على توفير ال12سيدة متزوجة على مقاعد الدراسة االن 5444يقرب من 
كان يعتبر من أهم العوائق أمام تعليم االناث في ظل تردي االوضاع االمنية بسبب اجراءات االحتالل ومضايقاته وخوف 
االهل بل عملت على توفير قاعات لتقديم امتحان الثانوية العامة في الغالبية العظمى من التجمعات السكانية ابان فترة 

الوعي لدى االنثى واالهل والمجتمع بأهمية تعليم االناث على اعتبار التعليم أداة تمكينية  ة االقصى، كما أن زيادةانتفاض
 .13لالرتقاء بوضعها و الوصول بها إلى مواقع صنع القرار من أجل إحداث التغيير لصالحها

 

ومن جانب اخر، وعلى عكس تقارير االعوام السابقة، تبين أن معدل التسرب في المرحلة الثانوية للجنسين في قطاع غزة  
بالرغم من االوضاع % 002و% 501أقل من معدل التسرب في الضفة الغربية وهما على التوالي  5455/5455في العام 

في الضفة  سرب االناث في المرحلة الثانوية اقل من تسرب الذكورالسياسية واالقتصادية السائدة في قطاع غزة، وان ت
 . أقل من تسرب االناث في هذه المرحلة الغربية والعكس صحيحا في قطاع غزة، حيث ان تسرب الذكور

 
 في المدارس الفلسطينية العاملون 1.6.1

، حيث 5112/5114ثالث مرات تقريبا منذ العام  (عدا أالذنة والحراس)تضاعف عدد العاملين في المدارس الفلسطينية 
في العام ( اناث 029440ذكر و 529525) 449152الى ( اناث16,799 ذكور و 17,027) 33,826ارتفع عددهم من 

، كما يظهر من الجدول أدناه، وهناك أسباب عديده منها سياسة وزارة التربية %21وأن نسبة االناث منهم  5455/5455
في تأنيث التعليم في الصفوف االربعة االولى، كما ال ننسى الزيادة الكبيرة في عدد الطلبة التي تتطلب زيادة موازية في عدد 
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د من المعلمين من أجل تحسين نوعية التعليم المعلمين، أضف الى ذلك أن وزارة التربية والتعليم عملت على توظيف المزي
من خالل تخفيض معدل عدد الطلبة لكل معلم، حيث عملت على تخفيض النصاب االسبوعي لبعض التخصصات ست 
ساعات اسبوعيا لكل من معلم الرياضة والمعلم المشرف على المكتبة وكذك للمعلمين المشرفين على المختبرات العلمية، أما 

بسبب انخفاض نسبة الزيادة في عدد الطلبة والمشاكل المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية أصبح هناك هذه االيام و 
 .العديد من القيود على التعيينات في مختلف الوزارات ولكن بنسبة أقل في وزارة التربية والتعليم

 
أن هناك تحسن واضح في المؤهالت العلمية وعند دراسة اوضاع العاملين في المدارس حسب المؤهالت العلمية، نجد 

للعاملين وخصوصا لالناث، حيث انخفض عدد العاملين والعامالت من حملة الدبلوم المتوسط فأقل بين العامين 
بل ارتفع عدد حملة المؤهالت االعلى، اذ ارتفع عدد العاملين من حملة وفي المقا. 5455/5455و 5112/5114

وأن نسبة زيادة ( إناث 5.9402و ذكور 5.9155) .04924الى ( إناث 9,551ذكور و 9.42.) 5.9024البكالوريوس من 
بين العامين قيد الدراسة، كما أن عدد االناث من حملة الدبلوم % 21الى % 22االناث من حملة البكالوريوس ارتفعت من 

حملة الماجستير فأعلى أقل من عدد  العالي أكبر من عدد الذكورمن نفس التخصص، وفي المقابل نجد ان عدد االناث من
 .الذكور كما يظهر من الشكل أدناه

 
  لسنوات مختارةالمنطقة و  الجنسو  المؤهل العلميحسب ( عدا أالذنة)أعداد العاملين في المدارس الفلسطينية : 9جدول 

 

 المؤهل العلمي والجنس

1995/1996 2011/2012 

طين
فلس

ربية 
 الغ

ضفة
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غزة
ع 
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غزة
ع 
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وس
 مت
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دب
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   6,707     4,546     2,161      4,269     3,186     1,093  

نثى
أ

 
   8,660     5,434     3,226      6,460     4,552     1,878  

  2,971     7,738     10,729     5,387     9,980     15,367  مجموع

وس
وري
كال
ب

 

كر
ذ

 

   7,805     5,047     2,758     18,922    11,496     7,411  

نثى
أ

 

   9,551     5,910     3,641     27,645    17,561    10,133  

  17,544    29,057    46,567     6,399     10,957    17,356  مجموع

الي
 ع
لوم

دب
 

كر
ذ

 

     123         65         59         241        169         72  

نثى
أ

 

       58         24         35         284        192         91  

  163        361        525         93         88         181      مجموع

على
ر وأ

ستي
ماج

 

كر
ذ

 

     424        333         92      1,820     1,392        433  

نثى
أ

 

     121        102         19      1,274     1,036        219  

  652        2,428     3,094      111        435        545      مجموع

عام
ع ال

جمو
الم

 

كر
ذ

 

 17,027    11,384     5,643     25,252    16,243     9,009  

نثى
أ

 

 16,799    11,478     5,321     35,663    23,341    12,321  

  21,330    39,584    60,915     10,964    22,862    33,826  مجموع

 وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر
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الى أن عدد  14وكما أن عدد العامالت يفوق عدد العاملين في المدارس، تفيد بيانات االدارة العامة للشوؤن االدارية 
تفوق عدد الذكور المتقدمين  5455/5455المتقدمات للوظائف التعليمية في وزارة التربية في الضفة الغربية فقط في العام 

ذكر من حملة  59.14انثى، كما تقدم  559.15 ذكر من حملة التخصصات االدبية مقابل 4..09أيضا، حيث تقدم 
 200انثى، واخيرا تقدم  455ذكر من تخصص التجاري مقابل  5.0من االناث، وتقدم  9040.التخصصات العلمية مقابل 

 .انثى 50ذكر من تخصص الصناعي مقابل 
 

 الواحدة للشعبة الطلبة عدد معدل 1.6.1
وهو عبارة عن عدد الطلبة في الشعبة الواحدة،  ،الدراسية الشعب في االكتظاظ حجمعلى  للداللة المؤشر هذا يستخدم

ويتداول هذا المؤشر التربويين العتقادهم بعالقته في موضوع نوعية التعليم حيث أن زبادة عدد الطلبة في الشعبة يؤدي الى 
 .نتقصان الوقت المخصص للطالب الواحد من المدرس مما يؤدي الى تشتت كل منهما

 
 5110/5112خفض بين العامين قد ان فلسطينتشير بيانات الجدول ادناه الى أن معدل عدد الطلبة للشعبة في 

لكل من المرحلتين االساسية والثانوية، وجاء هذا االنخفاض ثمرة الجهود الكبيرة في بناء المدارس  5455/5455و
وخصوصا في قطاع غزة من قبل المجتمعات المحلية والدول المانحة بوتيرة تزيد عن نسبة الزيادة في عدد الطلبة، كما تم 

الفترات الثالث في المدارس خصوصا في قطاع غزة حيث أن وزارة التربية والتعليم جعلت ذلك من  تخلص من العمل بنظام
 .أهم اولوياتها، كماحققت انجازات هامه في تخفيض نسبة الدوام المسائي في مدارسها

 

 لسنوات مختارة والجنس المنطقةحسب  الفلسطينية معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المدارس :21 جدول
 

 المنطقة العام الدراسي

 المرحلة الثانوية المرحلة االساسية
 جنس المدرسة مجموع جنس المدرسة مجموع
 مختلطة إناث ذكور  مختلطة إناث ذكور 

2..4/2..1 

 22.0 32.9 30.9 30.2 35.8 38.5 38.7 37.9 فلسطين

 20.2 29.1 26.4 26.0 31.0 35.9 35.4 34.4 غربيةالضفة ال

 45.8 40.1 40.7 40.6 44.7 45.8 45.1 45.2 قطاع غزة

1022/1021 
 17.2 29.8 28.2 27.6 26.9 32.9 32.4 30.9 فلسطين

 17.1 25.7 23.6 23.5 23.2 30.6 30.6 28.3 الضفة الغربية

 18.1 37.9 36.3 36.9 34.1 37.9 35.2 35.7 قطاع غزة 

 وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر
 

في مدارس االناث أكبر منه في مدارس الذكور والمدارس  الواحدة الشعبة في الطلبة عدد معدليشير الجدول اعاله الى أن 
في  الواحدة الشعبة في الطلبة عدد معدلالمختلطة في المدارس االساسية وفي كل الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن من 

مدارس االناث أكبر منه في مدارس الذكور في المرحلة الثانوية، ولعل ذلك يعود الى ان نسبة الزيادة في عدد الطالبات 
، 5455/5455و 5110/5112الطلبة الذكور بين العامين  عددة في الزياد نسبةاالناث في المرحلة الثانوبة يفوق كثيرا 

 نسبة% 5.2بين العامين المذكورين مقابل % 510 الثانوبة المرحلة في االناث لطالباتا عددة في الزياد نسبةحيث بلغت 
 .بين العامين المذكورين ايضا الذكور الطلبة عدد في الزيادة
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 معدلقل من من المرحلتين االساسية والثاوية أفي المدارس المختلطة في كل  الواحدة الشعبة في الطلبة عدد معدلأما من 
في مدارس الذكور واالتاث وذلك لعدم قبول المجتمع الفلسطيني فكرة االختالط بين الجنسين  الواحدة الشعبة في الطلبة عدد

اال للضرورة، وان فكرة رفض االختالط في المرحلة الثانوية أكبر منها في المرحلة االساسية، ورفض االختالط في قطاع 
ث يختالط تختلف من محافظة الخرى بين محافظات الضفة الغربية، حغزة أكبر منه في الضفة الغربية، كما أن فكرة اال

نجد أن محافظة الخليل كبرى المحافظات في حجم السكان ترفض ايضا فكرة االختالط بشكل شبه كامل، وعليه انخفض 
 5110/5112بين العامين  5.05الى  .020الثانوية في قطاع غزة من  المدارس في الواحدة للشعبة الطلبة عدد معدل

 5455/54550و
 

 قطاع التعليم العالي  7.1

 االلتحاق في التعليم العالي 2.7.1
طالب وطالبة في العام  .5509.1الفلسطينية  العالي بلغ عدد الطلبة الملتحقين في مختلف مؤسسات التعليم

التعليم ) المفتوحة ملتحقون في جامعة القدس% 00، وأن ثلثهم %24، ونسبة الطالبات االناث منهم 5440/5440
منهم % 2منهم ملتحقون في الكليات الجامعية، وأن % 2في الجامعات التقليدية، وأن % 20، وما يزيد عن نصفهم (المفتوح

في % 504وارتفعت النسبة العامة الى  5440/5440في العام % 545في كليات المجتمع، وبلغت نسبة البنات الى البنين 
 .في هذا القطاع الطالبوح زيادة عدد البنات  الطالبات على عدد البنين بوض وظهر 5455/5455العام 

 

 1122/1121و  1111/1111 لألعوام الجنس حسب المختلفة العالي التعليم مؤسسات في الطلبة توزيع: 27 شكل

 
 وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

 

ويالحظ أن نسبة االناث في التعليم المفتوح وكليات المجتمع تقل عن نسبة الطلبة الذكور والعكس تماما في الجامعات 
بلغ عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي  5455/5455وفي العام  ،5440/5440التقليدية والكليات الجامعية في العام 

هم من الطالبات اإلناث، ويالحظ ان نسبة االناث في التعليم المفتوح من% .2طالب وطالبة وأن  55.9245الفلسطينية 
على التوالي، ولعل السبب في ارتفاع نسبة االناث في التعليم المفتوح يعود الى  %.2و %40والجامعات التقليدية بلغت 

ونة التي توفرها الجامعة تواجد فروع جامعة القدس المفتوحة في المحافظات وقربها من أماكن سكنهم باإلضافة الى المر 
لطلبتها في الدوام، وتقل نسبة االناث في الكليات الجامعية والمتوسطة، كما يمكن مالحظ زيادة عدد الطلبة في الكليات 

وندرة تعيين % 2المتوسطة الى ثالث أضعاف بالرغم من ان وزارة التربية والتعليم حددت نسبة التعيين منهم بان ال تتجاوز 
 . لسنوات االخيرةاحدهم في ا

 -    

 10,000  

 40,000  

 60,000  

 50,000  

 200,000  

 210,000  

 240,000  
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1001/1004 1022/1021 

 مجموع ذكر أنثى
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منها جامعة واحدة للتعليم  ،5455/5455موسسة في العام  25 فلسطين، بلغ عدد المؤسسات التعليمية في خرومن جانب آ
واخيرا  %.كلية جامعية نسبة طلبتها  54و ،%24جامعة تقليدية نسبة الطلبة فيها  50و ،%04المفتوح  نسبة الطلبة فيها 

  %40كلية متوسطة نسبة الطلبة فيها  54
 

 مؤشر عدد البنات الى البنين في قطاع التعليم العالي 1.7.1
ي أحد مؤشرات االهداف االنمائية االلفية ففي قطاع التعليم العالي كوعند استعراض مؤشر نسبة البنات الى البنين 

على مستوى و   .3100/3103في العام األكاديمي  %011بلغت قد  لبنينسبة البنات الى ايالحظ أن نحيث فلسطين، 
في العام  %.54الى  5440/5440عام  %0.عت من قد ارتف ةالمفتوح جامعة القدسفي الجامعات ومنها 

طالب في العام  544طالبة مقابل كل  0.كما يظهر من الشكل أدناه، أي بدل أن يكون هناك  5455/5455
، 5455/5455طالب في العام  544طالبة مقابل كل  .54صبح هناك في جامعة القدس المفتوحة، أ 5440/5440

ويالحظ أن نسبة البنات الى البنين أكبر في كل من الجامعات التقليدية وكليات المجتمع، بينما تقل هذه النسبة في 
 .الكليات الجامعية فقط

 

 لسنوات مختارة ليم العالينسبة البنات الى البنين في قطاع التع :28 شكل

 
 وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

 

، حيث الذكورأعداد قطاع التعليم العالي وزيادة عددهن بشكل عام عن  علىاالناث  تالى هيمنة الطالبا البياناتشير وت
وتزداد الصورة  ،5455/5455في العام  %.2وارتفعت نسبتهن الى  5440/5440في العام  %20بلغت نسبة االناث 

 .وضوحا عند دراسة وتحليل التخصصات حسب النوع االجتماعي كما يظهر من الشكل أدناه
 
 
 
 
 

 2.11/2.12توزيع الطلبة في قطاع التعليم العالي حسب التخصص والجنس للعام : 29 شكل
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 وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر  
 

يعرف بالتخصصات االدبية والعلوم االجتماعية واالعمال التجارية والقانون، من الطلبة في ما % 46.1يلتحق ما نسبته 
نيع والبناء والصحة والخدمات من الطلبة في التخصصات العلمية والتكنولوجية كالهندسة والتص% 23.3بينما يلتحق 

العمل الضعيف أصال تماعية والزراعة، ويظهر الخلل جليا في تخصصات الطلبة وانعكاسها المستقبلي على سوق االج
في قطاع التعليم العالي يلتحقن في الدراسات االدبية % 4.0.وعلى معدالت البطالة، كما أن ما يزيد عن نصف االناث 

يلتحقن في  %33.0، وان ما يزيد عن خمسهن (باأي ضعف عدد الذكور تقري) للطلبة الذكور% 21.1واالنسانية مقابل 
مال التجارية والقانون، كما يالحظ زيادة نسبة االناث عن نسبة الذكور في تخصص الصحة برنامج العلوم االجتماعية واالع

ة والتصنيع والبناء والعلوم سي التخصصات كالهندسبة االناث عن نسبة الذكور في باقوالخدمات االجتماعية، بينما تقل ن
من االناث % 46وتكفي االشارة الى أن  االجتماعية واالعمال التجارية والعلوم وتنعدم تماما في تخصص الزراعة،

، للذكور% 64في البرامج االدبية واالنسانية والتجارية والقانون مقابل  3100/3103الخريجات في الضفة الغربية في العام 
 النسانية والتجارية والقانونفي البرامج االدبية وا 3100/3103اث الخريجات في العام اما في قطاع غزة، فان نسبة االن

 .للذكور% 43مقابل  42%
 

وما يجدر مالحظته ان هذه االرقام والبيانات تمثل طلبة التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي العاملة في الوطن وال  
الدراسة واختيار التخصص  ي، وربما هذا التوجه فتأخذ بالحسبان الطلبة الدارسين في الخارج والذين معظمهم من الذكور

قيم االجتماعية المتعلقة بعمل المرأة والصعوبات التي تواجهها النساء في الحصول على عمل في القطاعات هو نتاج لل
  المهنية ومحدودية الخيارات المتاحة أمامها للعمل، إلى جانب سعيها للحصول على عمل تستطيع من خالله التوفيق بينه

 . 15وبين دورها التقليدي داخل المنزل ويرضى عنه المجتمع 
 

 خريجي قطاع التعليم العاليلمؤشر عدد البنات الى البنين  1.7.1
 %012وارتفعت هذه النسبة الى  3112/3111في العام % 031عدد البنات الى البنين لخريجي قطاع التعليم العالي  بلغ

لجريجين الذكور، كما يظهر من الجدول أدناه، مما يعني زيادة عدد االناث الخريجات مقابل ا 3100/3103في العام 
وتشير بيانات الجدول أن أعلى   .3100/3103طالب خريج في العام  011انثى خريجة مقابل كل  012حيث أن هناك 
طالب خريج في العام  011انثى خريجة مقابل كل  .32ات الى البنين في تخصص التربية حيث أن هناك نقيمة لنسبة الب

وأقلها في تخصص الزراعة ويليه الهندسة والتصنيع الذي انخفضت النسبة  والفنون، ثم الدراسات االنسانية 3100/3103
 .فيه بين العامين المذكورين

                                                           
 .فلسطين –غزة  ،التعليم وسيلة لحماية المرأة من الفقر ،.311أمال صيام،   15
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 نسبة عدد البنات الى البنين لخريجي قطاع التعليم العالي حسب التخصص لسنوات مختارة: 22 جدول
 

 2011/2012 2003/2004 التخصص

 %295 %248 التربية

 %43 %98 الخدمات

 %211 %197 الدراسات اإلنسانية والفنون

 %21 %30 الزراعة

 %144 %215 الصحة والخدمات اإلجتماعية

 %142 %120 العلوم

 %100 %100 العلوم اإلجتماعية واألعمال التجارية والقانون

 %41 %42 الهندسة والتصنيع والبناء

 %149 %128  المجموع العام

 العالي وزارة التربية والتعليم: المصدر
 

 في قطاع التعليم العالي العاملون 1.7.1
يقصد بالعاملين جميع العاملين في قطاع التعليم العالي بغض النظر عن طبيعة العمل أو المؤهل العلمي، حيث بلغ عدد 

فقط أي أن  %55، وقد بلغت نسبة االناث 5440/5440في العام  .954.العاملين في قطاع التعليم العالي في فلسطين
 ،5455/5455في العام  529401أربع أخماس عدد العاملين في قطاع التعليم العالي من الذكور، وزاد عدد العاملين الى 

من االناث، ويالحظ أن نسبة مشاركة المرأة في العمل في قطاع التعليم العالي ما زالت محدودة والغلبة  للذكور كما % 52
 .يشير الشكل ادناه

 
 2.11/2.12ام و عتوزيع العاملين في قطاع التعليم العالي حسب التخصص والجنس لأل: 11 شكل

 
 وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر
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واذا تم استعراض التخصصات، يظهر من الشكل أعاله أن نسبة العامالت اللواتي يحملن شهادة التوجهي أو أقل تبلغ 
 %54نصف نسبة الذكور من نفس المؤهل، ويصبح االمر عكسيا للنساء العامالت ويحملن شهادة الدبلوم المتوسط، وأن 

نسبة الذكور، اما العاملين والعامالت من  %55مقابل  %04نهم من العاملين يحملون درجة البكالوريوس، نسبة االناث م
حملة الماجستير فال يوجد  فرق بين الجنسين، ولكن الفجوة تظهر واضحة بين حملة شهادة الدكتوراه بين الجنسين ولصالح 

ن شهادة الدكتوراه بثالث الذكور تماما، حيث ان نسبة الذكور الذين يحملون درجة الدكتوراه تفوق نسبة االناث اللواتي يحمل
 .على التوالي %.و  %50اضعاف ويزيد وهي 

 
حيث أن  وقد لوحظ اختالف النوع االجتماعي حسب مجال التخصص للعاملين في قطاع التعليم العالي بين جناحي الوطن،

بل فان اغزة، وفي المقنسبة االناث في الضفة الغربية ممن يحملن الدبلوم والبكالوريوس والماجستير أكبر منها في قطاع 
الى % .في قطاع غزة، حيث ازادت نسبتهن من  هتطورا كبيرا لوحظ في عدد ونسبة االناث ممن يحملن درجة الدكتورا

للفترة % 4الى % 6، وفي المقابل زادت نسبتهن في الضفة الغربية من 3100/3103و .0221/022بين العامين % 32
 .ذاتها فقط

 
 خالصة  8.1

وأن هناك التعليم في مجاالت مختلفة،  عأن المؤشرات اإلحصائية لقطاع التعليم تشير إلى تحسن وتطور واقيمكن القول 
 .كبيرة بذلت وتبذل في جناحي الوطن، أدت الى الزيادة الملحوظة في معدل معرفة القراءة والكتابة لألفراد اً جهود

 
تعليم العالي مقارنة الى تزايد نسبة النساء الملتحقات في الفي المرحلة الجامعية تشير غالبية اإلحصاءات والدراسات 

في رفد سوق  وكبيراً  اً هام اً خر خمس سنوات وهذا مؤشر ايجابي، علمًا أن الجامعات الفلسطينية لعبت دور بالذكور في آ
نمية الشاملة فلسطينيًا العمل الفلسطيني، والعربي عبر العقود الماضية، بأفراد مؤهلين ومدربين ساهموا بشكل مباشر في الت

وعربيًا، إال أنها ماتزال تعاني من بعض التحديات والصعوبات في ظل واقع اإلحتالل المستمر، ونقص التمويل المستمر، 
وارتفاع تكاليف التعليم، كلها عوامل تؤثر على األسر الفلسطينية، وتنعكس بشكل سلبي على الطلبة في فلسطين، واإلناث 

 .ة المتضررة من ارتفاع تكاليف التعليم في فلسطين في ظل النظام األبوي المتبعهن الفئة الرئيسي
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 التوصيات 9.1
 

  ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والمؤسسات ذات العالقة ببذل المزيد من الجهود في زيادة االلتحاق في مرحلة
 .التركيز على التحاق االناث بشكل خاصمع ( مرحلة التعليم قبل المدرسي) الطفولة المبكرة

 

  الحاجة الى البرامج واالنشطة في مجال تعليم الكبار لخفض معدالت االمية وزيادة االلمام بالقراءة والكتابة
 .والمخصصة لالناث من اجل ردم الهوة مع الذكور

 

 ناث، وتعزيز هذه البرامج لالبقاء االستفادة من البرامج والتعليمات المتبعة في الحد من التسرب وخصوصا تسرب اال
 .على المستويات المتدنية من نسب التسرب ومحاولة تخفيضها ما امكن

 

 وانعدام التحاق االناث همعالجة فجوة النوع االجتماعي في التعليم المهني وانخفاض مساهمة ومشاركة االناث في ،
 .في بعض التخصصات المهنية كالزراعة

 

 التخصصات المختلفة في ضوء متطلبات المنهاج  المعلمين حسب عليم العام مندراسة احتياجات قطاع الت
 .الفلسطيني

 
 ،النظر بشكل كامل في المناهج الفلسطينية من  واعادة مراجعة شاملة لقطاع التعليم في فلسطين بشقيه العام والعالي

، مع ضرورة ربط مخرجات التعليم ريعهالس مالئمتها لقدرات الطلبة ومواكبتها للتطورات العلمية والتكنولوجية حيث
العالي باحتياجات السوق، مستندين الى رؤية واضحة المعالم، مع توفير االمكانات المالية لقطاع التعليم العالي 

 .لضمان نجاح التوجهات الجديدة

 

  بالرغم من أن تحصيل االناث أفضل من تحصيل الذكور، فان تحصيل الجنسين متدن حسب معطيات االختبارات
 . الوطنية والدولية، لذلك ال بد من اعتبارها مدخال ومؤشرا للمراجعة الشاملة لقطاع التعليم
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 المراجع 21.1
 

  ،الدورة الحادية  (50) ، المادة(50) تعليق. 5111اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 .والعشرون لعام

 
  ،النتائج االولية لطلبة فلسطين في دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم . 5450وزارة التربية والتعليم

 .فلسطين –رام اهلل .  5455 ، .544 ،5440 للسنوات
 

  ،التقويمية الوطنية للغة العربية والرياضيات والعلوم، نشرة غير دورية ، الدراسة 3103وزارة التربية والتعليم
 .فلسطين-، رام اهلل(.2: )رقم النشرة. تصدرها دائرة القياس والتقويم

 
 فلسطين–رام اهلل . قاعدة بيانات المسح الديموغرافي  .5112المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  الجهاز. 

 
  ،فلسطين–رام اهلل .  قاعدة مسح القوى العاملة   .5450الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

 
 ،وزارة التربية والتعليم-قاعدة بيانات مسح التعليم .3102 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .               

 .فلسطين–رام اهلل 
 

  ،فلسطين -للقياس والتقويم واالمتحانات، رام اهللاالدارة العامة  . 5455وزارة التربية والتعليم. 
 

  ،544/.544 –.5444/544الكتاب االحصائي التربوي السنوي للعامين .  5455وزارة التربية والتعليم العالي. ،
 .فلسطين-رام اهلل

 
  ،00/6/3102تم الوصول بتاري، .  فلسطين –، التعليم وسيلة لحماية المرأة من الفقر، غزة .311أمال صيام 

 home.birzeit.edu/cds/arabic/news/other/2005/april-28/amal.doc  :عبر الرابط

 
  ،مقابلة مع السيد مدير دائرة التعليم العام. 5450وزارة التربية والتعليم العالي . 

 
 

 Ministry of Education 2013.Monitoring & Evaluation System for the Education 

Development Strategic Plan 2008 -2012. Annual M&E Report 2012.Directorate General 

of Planning. Ramallah –Palestine. 
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 الفصل الثالث
 

 الثقافة
 

 مقدمة 1.4
نيـة الفلسـطينية التـي حـرص عليهـا الرجـال والنسـاء الفلسـطينيين علـى مـر السـنين، قافة جزءا أساسـيا مـن الهويـة الوطتعتبر الث

أهميــة الثقافــة ســواء الرفيعــة أو الثقافـة الســائدة فــي دورهــا فــي تشــكيل المعتقـدات والمفــاهيم الثقافيــة، والــرأي العــام، حــول  تكمـن
طبيعـة الصـورة النمطيـة فهـي عامـل رئـيس مـن العوامـل المـؤثرة فـي  ،راة والرجـل ومكـانتهم االجتماعيـةالمرأة ودور كل من المـ

، والوصــول إلــى ، وتغييــر الصــور النمطيــةلطــرح قضــايا المــرأة والرجــلإبداعيــة مجــاالت وتســتطيع الثقافــة إتاحــة  ،عــن المــرأة
عـن حياتهـا  للمـرأة تعبيـر اإلبـداعيللمجـاالت خلـق فرص اجتماعية واقتصادية، تكفل للمـرأة الكرامـة والتطـور، باإلضـافة إلـى 

المفهـوم "مفهومـا يقـوم علـى  3102-3100ية العـام تبنت وزارة الثقافـة الفلسـطينية فـي اسـتراتيج.  ا ومعاناتهاوأحالمها وآماله
األوســع للثقافــة بحيــث ال يقتصــر علــى اآلداب والفنــون التشــكيلية، أو مــا يعــرف بالثقافــة الرفيعــة، بــل يشــمل الثقافــة الشــعبية 

حملــه هــذا المفهــوم والصــناعات الحرفيــة والمــوروث التراثــي بمكوناتــه اللغويــة واألدبيــة والمعماريــة والموســيقية واألدائيــة، وبمــا ي
الموسع من تعددية فكرية ودينية وذائقية وفلكلورية تشمل اللهجـات واألمثـال واألزيـاء والـرقص الشـعبي والحكايـات والمعتقـدات 

  16."واألكالت الشعبية
 

هنااك عناصاار محااددة ماان الثقافااة الوطنيااة ساااهمت النساااء فقاط فااي حمايتهااا والحفاااظ عليهااا، مثاال الحفاااظ علااى التااراث 
 المطبخ الفلسطينيالشعبية، و واألغنية الحكاية و ثقافي المتمثل في الثوب الفلسطيني، ال

 

ن تقاطعــت االهتمامــات فــي  ظم كــل مــن الرجــال والنســاء فــي الحفــايســاه علــى خصــائص محــددة مــن مكونــات هــذه الثقافــة، وا 
العديد من المجاالت مثل الصحافة والشعر واألدب والسينما وغيرها من المجاالت الثقافية، إال أن هنـاك عناصـر محـددة مـن 

في المتمثـــل فـــي الثـــوب الثقـــاالثقافـــة الوطنيـــة ســـاهمت النســـاء فقـــط فـــي حمايتهـــا والحفـــاظ عليهـــا، مثـــل الحفـــاظ علـــى التـــراث 
المطب، الفلسطيني، وغيرها مـن المجـاالت التـي تحـدد المكونـات الثقافيـة والحضـارية الشعبية، و واألغنية الحكاية الفلسطيني، و 

ة والرجل فيها، واالشارة لبعض المؤشرات أرات الثقافية والفروقات بين المر سوف يحاول هذا الفصل ابراز أهم المؤش. للمجتمع
قافية الهامة التي ال تتوفر عنها احصـاءات فـي الوقـت الحـالي ولكنهـا مـن القضـايا التـي يجـب االهتمـام بهـا فـي المسـتقبل، الث

 .لما لها من أهمية في تشكيل الهوية الثقافية الفلسطينية
 

 1اطار رقم 
في ظل ما تعيشه المرأة الفلسطينية من واقع ثقافي محكوم بموروث ثقافي أسس لصورة نمطية وأدوار ظلات مرافقاة لهاا "

في ثقافة سائدة تسااهم فاي تقييادها وتحدياد أدوارهاا عبار التنشائة االجتماعياة ومنااهج التعلايم وطارق ووساائل االتصاال 
تناص الفرص ولم يمّهد لها فرصا خاصة تتناساب والفجاوة التاي تقاع بينهاا والثقافة، هذا الواقع الذي لم يعّدها القتحام واق

وبين مشاركتها في الثقافاة كماا الحاال فاي القطاعاات األخارى، تبقاى قلاة قليلاة مان النسااء ممان أتيحات لهان الفارص أو 
 . شكل عام أصالاستطعن اقتحام الميدان أن يثبتن أسماءهن في ميدان يتميز بقلة ما يوفره من فرص وظروف داعمة ب
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ن كانت المرأة الفلسطينية بالرغم من كل الصعوبات قد استطاعت أن تشق طريقها نوعا ما على صعيد التعلايم والولاوج  وا 
إلااى بعااض المجاااالت الثقافيااة كااافداب والحاارف بأنواعهااا والرساام والنحاات والسااينما والمساارح، إال أن وجودهااا فااي تلااك 

دة تتطلب التركيز عليها لردم ما تسببته من فجوات على صاعيد مشااركتها فاي الواقاع المحافل يبقى محكوما بمعيقات عدي
الثقافي، ولتوفير الدعم الالزم والرعاية ولتنمية مساهماتها كما ونوعا علاى المساتوى الاوطنّي وخاصاة فاي تلاك المجااالت 

محكاوم بعاادات وتقالياد مان ناحياة  التي تعتبر تحاديا لماا يساود مان نمطياة فاي األدوار مان ناحياة، أو لخطااب اجتمااعي
وعلاى الارغم مماا يتاوفر مان مشااريع وبارامج تقاوم بهاا بعاض المؤسساات والتاي تعناى بثقافاة المارأة ودورهاا فاي   .أخرى

 "3102-3100استراتيجية وزارة الثقافة "  .اإلبداع وفي المشاركة في اإلنتاج الثقافي
 

 البنية الثقافية 1.1
 

وهذه نسبة مرتفعة جدا بالمقارنة مع معدالت مشاركات النساء % ..03مشاركة المرأة في القطاع الثقافي يبلغ حولي 
 في سوق العمل

 
، فهــي لــم ةى تــدني الحصــة المخصصــة للشــأن الثقــافي فــي الموازنــات الســنوية للســلطة الوطنيــة الفلســطينيالــتشــير المعطيــات 

ن و  ،17عامةمن الموازنة ال% 1.112تتعدى نسبة  الضـعف فـي قطـاع الثقافـة بشـكل عـام يـؤثر سـلبيًا علـى الرجـال والنسـاء، وا 
 .تتعلق بالثقافة السائدة، والنظرة النمطية لألدوار التي يمكن ان يقمن بها كان هذا التأثير أكبر على النساء ألسباب

 
 .2.1، نوع المؤسسةو  المؤسسات الثقافية العاملة حسب المنطقةعداد أ :12جدول 

 

 ةالمؤسسنوع  المنطقة

المراكز 
 الثقافية

النشر  دور العامة المكتبات المسارح   المتاحف
 والتوزيع

 المحطات
اإلذاعية 
 والتلفزيونية

 المجموع
 

 411 41 5 52 24 6 110 الضفة الغربية

 216 - 2 21 2 - 212 قطاع غزة

 55. 71 9 1. 51 . 745 فلسطين

 
مؤسسة من مراكز ثقافية ومتاحف ومسارح ودور نشر  600 الى وجود 3101مسح المؤسسات الثقافية للعام  أشارت بيانات

، مما يـدلل علـى أهميـة أن مؤسسة في قطاع غزة 026الغربية و مؤسسة في الضفة .14ومحطات اذاعية وتلفزيونية، منها 
ديــد وجمــع مؤشــرات الثقافــة كمــا عرفتهــا فــي اســتراتيجيتها تلعــب وزارة الثقافــة ووحــدة النــوع االجتمــاعي فيهــا دورا أكبــر فــي تح

  18.والحرص على جمع معلومات موزعة حسب النوع االجتماعي في كل مجال من مجاالت الثقافة الرفيعة والشعبية
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للمرأة األولى على ملحق يتعلق بالنوع االجتماعي،  3102-3100يشار إلى أن االهتمام بقضايا النوع االجتماعي حيث احتوت استراتيجية وزارة الثقافة للعام   
الجتماعي والثقافة، كما قامت الوزارة بإعداد دراسة شاملة عن مؤشرات الثقافة الفلسطينية، إال أن عملية جمع معلومات عن وتم اعداد ورقة مرجعية خاصة بالنوع ا

 .هذه المؤشرات مازالت ضعيفة، مما يتطلب دورا قياديا للوزارة بشكل عام ولوحدة النوع االجتماعي في وزارة الثقافة بشكل خاص
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 المؤسسات الثقافيةالعامالت والعاملين في  1.1

أي   .رجل 3321امرأة و 0141شخصا منهم  1011يبلع تشير االحصائيات إلى أن عدد العاملين في المؤسسات الثقافية 
وهذه نسبة مرتفعة جدا بالمقارنة مع معدالت مشاركات النسـاء فـي سـوق % 11.1أن مشاركة المرأة في القطاع الثقافي يبلغ 

، يعكــس هــذا األمــر الــدور المهــم للنســاء فــي الحفــاظ علــى الثقافــة 3103فــي العــام فــي % 04.1العمــل والتــي ال تزيــد عــن 
التفصيالت التي تلي الحقا تظهـر أن هنـاك تقسـيم ألدوار النـوع االجتمـاعي فـي مجـال الثقافـة، فنسـبة الموظفـات . الفلسطينية

وال تتجـاوز % 28.7 بينما تصل نسبة العامالت فـي القطـاع المسـرحي% 54.3في المكتبات العامة على سبيل المثال تبلغ 
أي أن االنخـــراط فـــي المؤسســـات الثقافيـــة مـــازال حتـــى اآلن قائمـــا علـــى مـــا يعتبـــر % 23.8نســـبة العـــامالت فـــي دور النشـــر 

 .مالئمة للمرأة" وظيفة"
 .2.1، حسب الجنس والمنطقة توزيع العاملين في المؤسسات الثقافية :13جدول 

 

 قطاع غزة غربيةالضفة ال فلسطين الجنس
 111 2611 0032 ذكور

 102 .216 5542 اناث

 515 1111 7522 كال الجنسين

هذه النسب أن العمل في مؤسسات ثقافية ال يعني بالضرورة االنخراط في القطاع الثقافي، أو االبداع أو التميز  يالحظ ان
الثقافي، أو التأثير على الثقافة السائدة، إال أن عمل النساء في هذا القطاع المهما يعطي بالضرورة صورة ايجابية حول 

 .النساء كنماذج فاعلة في المجتمع
 جميعا وهذه التشكيليات، الفنانات أو المسرحيات، المخرجات أو الشاعرات، أو األديبات، عدد ولح دقيقة بيانات تتوفر ال"

 تقع  .الثقافة مجال في الفلسطينيات للنساء الحقيقي االنخراط مدى على التعرف أجل من توفيرها يتم أن يجب مؤشرات

 مسؤولية أيضا ولكنها فيها االجتماعي النوع ووحدة باألساس الثقافة وزارة عاتق على المؤشرات هذه جمع مسؤولية

عادة لتجديد تسعى أن ينبغي التي الصحفيين ونقابة الكتاب اتحاد مثل العامة االتحادات  أساس على عضويتها دراسة وا 

 جمع على الحرص مختلفة ثقافية مجاالت في عاملة مؤسسات على ينبغي كما العمل، وممارسة المجال في الفعالية

 احصائيات توفر ال المرأة سينما مجال في تعمل التي شاشات مؤسسة فمثال االجتماعي النوع أساس على موزعة معلومات

 ".وممثالت وتقنيات ومصورات أفالم مخرجات من المجال هذا في العامالت عدد عن دقيقة
 

 

 فلسطينالصحفيات والصحفيين في  1.1

ـــذي يلعبـــه االعـــالم فـــي التـــأثير علـــى الثقافـــة  تكمـــن أهميـــة مشـــاركة المـــرأة فـــي العمـــل الصـــحفي واإلعالمـــي بالـــدور الهـــام ال
تـدلل المالحظـات األوليـة علـى تزايـد عـدد   .المجتمعية، وتغيير الصور النمطية ألدوار كـل مـن الرجـال والنسـاء فـي المجتمـع

ي الراديو والتلفاز حيث يوجد على األقل النساء العامالت في المجال االعالمي وتحديدا في تقديم برامج حوارية متخصصة ف
لــــى دور متنــــام للمراســــالت الصــــحافيات  برنامجــــان يتنــــاوالن قضــــايا المــــرأة ويســــتمران منــــذ مــــا يزيــــد عــــن خمــــس ســــنوات، وا 
الفلســطينيات العـــامالت فــي محطـــات فضــائية ويقمـــن بكفــاءة بتغطيـــة األحــداث فـــي فلســطين وفـــي دول عربيــة مختلفـــة، كمـــا 

 وهي االذاعة النسوية الوحيدة من ما يقارب ( FMنساء )أول اذاعة نسوية متخصصة  3101في العام أنشئت في فلسطين 
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ويضم ( منتدى إعالميات الجنوب)محطة اذاعية وتلفزيونية، هذا باالضافة النشاء أول منتدى لالعالميات الفلسطينيات  .1
  19.غزة مئات من خريجات الصحافة واالعالم والصحفيات في قطاعفي عضويته 

 

مان % 11مان اجماالي عادد الصاحفيين علماا باأن التقاديرات تشاير إلاى أن حاوالي % 43ال تتجاوز نسبة الصاحفيات 
 .هن من النساء فلسطينطلبة الصحافة في 

 

رجال، تحرير المن رؤساء  2إلى وجود امراة واحدة كرئيس تحرير في صحيفة محلية مقابل  3103تشير احصائيات العام 
ال تتجاوز نسبة الصحفيات كما  . قطاع غزة امرأة رئيس تحريرفي الضفة الغربية حيث ال يوجد في  أةالمر  وتعمل هذه

هن من  فلسطينمن طلبة الصحافة في % ..من اجمالي عدد الصحفيين علما بأن التقديرات تشير إلى أن حوالي % 26
   .21من النساء اإلعالمي هن الحقل في العاملين من فقط %31وجدت أن  3110 موكانت دراسة أجريت عا ،20النساء

ن كان بطيئاً    . انخراط النساء في مهنة المتاعبفي  أي أن هناك تطور تدريجي وا 
 

 والحاصالت %12 بلغت قد اإلعالميات من البكالوريوس شهادة على الحاصالت نسبة نوجدت أ نفس الدراسة كانت قد
، أي أن دخول النساء لمهنة %1 دونها وما %01 العامة والثانوية %36 العالي والدبلوم %1 درجة الماجستير على

 في تسند لإلعالميات التي والمواقع المهام كما الحظت الدراسة أن  (.بكالوريوس على االقل)اإلعالم يتطلب مؤهالت عليا 
 .االحصاءات الرسميةبه، هو األمر الذي تؤكده  التأثير او القرار اتخاذ عن بعيدة اإلعالمية المؤسسة

 
 2.12 ،والمنطقة الجنس حسب التحرير ورؤساء الصحفيين عدد :14 جدول

 

 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية المؤشر
 المجموع إناث ذكور مجموعال إناث ذكور مجموعال إناث ذكور

 52 2 . 3 0 1 4 2 6 عدد رؤساء التحرير

 5.22 410 2250 192 210 410 5252 110 160 عدد الصحفيين

 
انعدام توفر فرص عمل كافية لإلعالميات في المؤسسات من األسباب التي تقدم النخفاض عدد الصحافيات الممارسات 

عدم توفر عقود و  استغالل اإلعالميات داخل المؤسسة اإلعالمية في أعمال غير إعالمية؛و  ؛والخاصةاإلعالمية؛ الحكومية 
لتدريب عدم توفر فرص او  رضهن لالستغالل المادي؛ع، إال في حدود ضيقة للغاية، ما يعمل سواء كانت دائمة أو مؤقتة

انعدام وجود فاعل لنقابة الصحافيين يحمي الحقوق المطلبية لإلعالميات و  والتأهيل بشكل متساٍو مع الزمالء اإلعالميين؛
تدني أجور العمل اإلعالمي لإلعالميات في الصحافة المحلية عن أجور اإلعالم و  ويدافع عنها في حال تعرضها لالنتهاك؛

انعدام توفر نظام التأمين و  ية من العاطالت عن العمل من خريجات كليات اإلعالم؛وجود نسبة عالو  العربي والغربي؛
 22.الصحي وامتيازات المهنة االقتصادية أسوة بغيرها من المهن
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الدقيق للعضوات مما يؤكد على أهمية أن تهتم مثل هذه المؤسسات بجمع االحصائيات وتحديثها دوريا، وعمل قواعد بيانات شاملة لم نتمكن من جمع العدد   
 .لعملها

3100 ،االعالمية الفلسطينية وتحديات المشهد االعالمي االول»مؤسسة فلسطينيات خالل فعاليات مؤتمر    20
  

21
 3111ريما كتانة نزال،   

 
22

 3103 ،ملدنيا األ  
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 2010 ،محطات اإلذاعة والتلفزيون المحلية العاملة في الضفة الغربية حسب الجنس في لعامليناتوزيع : 15 جدول
 

 العاملينعدد  النسبة الجنس
 318 1001 ذكور

 132 29.3 إناث

 712 100 المجموع

 

تتجاوز ثلث  بحيث لمنسبة العامالت في محطات االذاعة والتلفزيون تشير البيانات في الجدول اعاله الى انخفاض 
 .العاملين في هذه المحطات

 

 والعامالت في المكتبات العامة العاملون 1.1
تعتبر مهنة العمل في مكتبة عامة من المهن المقبولة اجتماعيا على أنها مالئمة للنساء، ولذا تزيد نسبتهن بين العاملين في 

أن عدد إذ امرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة،  46هذا القطاع، لكن هذا ال يغير من واقع أن عددهن قليل وال يزيد عن 
مكتبة عامة في قطاع غزة، وهو عدد متواضع جدا  02تبة عامة في الضفة الغربية ومك 3.المكتبات العامة ال يزيد عن 

 .بكل المقاييس، ناهيك عن نوعية وامكانيات هذه المكتبات
 

 2010، الجنسحسب  المكتبات العامةفي  لعامليناتوزيع : 13جدول 
 

 عدد العاملين النسبة الجنس
 64 45.7 ذكور 

                       76  54.3 إناث

                   572 522 المجموع

 

 والعامالت في المسرح الفلسطيني العاملون 6.1
امـرأة، وهـو عـدد ضـئيل جـدا، حيـث ال  .3ال يزيد عدد العامالت في المسرح الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عن 

النساء، علما بأن امرأة فلسـطينية كانـت مـن المؤسسـات لمسـرح عشـتار، يعتبر المسرح من المجاالت المحبذة اجتماعيا لعمل 
هنـاك حاجـة للعديـد مـن المؤشـرات  .وساهمت في تدريب مواهب مسرحية متعددة، واثراء الحركة المسرحية في الضفة الغربية

ء وطبيعـة التحــديات التــي غيـر المتــوفرة حاليــا عـن النــوع االجتمــاعي فـي قطــاع المســرح ونوعيـة االعمــال التــي تقـوم بهــا النســا
تــواجههن، وأعمــار العــامالت ومســتوى تعلــيمهن، وأجــورهن مقابــل زمالءهــن الرجــال وهــذه جميعهــا معلومــات غيــر متــوفرة أو 

 .موثقة في الوقت الحالي
 2010، الجنسحسب المسارح في  لعامليناتوزيع  :10جدول 

 

 عدد العاملين النسبة الجنس
 62 71.3 ذكور

 25 28.7 إناث

 87 100 المجموع
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 العاملون والعامالت في دور النشر 7.1
وال تتـوفر مجلـة فلسـطينية متخصصـة بالنقـد التتوفر احصائيات دقيقة عن عدد األديبات والشاعرات والكاتبات الفلسـطينيات، 

تم إعادة نشر مجلة الكرمل التي تعني بالنشر األدبي الفلسطيني، ويوجد العديد من الجـوائز الوطنيـة لألدبـاء .  األدبي والفني
الجـوائز أو  والكتاب المميزين، ولكن قلما تفوز امرأة بهذه الجوائز، ومن غيـر الواضـح اذا كـان السـبب عـدم تقـدم النسـاء لهـذه

 . عدم وجود أديبات وشاعرات مبدعات يقمن بنشر أعمالهن باستمرار
 

وتــدلل األرقــام الــواردة عــن عــدد العــامالت فــي دور النشــر ولــيس بالضــرورة المهتمــات بالنشــر الثقــافي، وهــو عــدد ال يتجــاوز 
واخـــرى فـــي قطـــاع غـــزة ( ينـــابيع)يوجـــد مجلتـــين متخصصـــات فـــي قضـــايا المـــرأة واحـــدة فـــي الضـــفة الغربيـــة   .الخمـــس نســـاء

( صـــوت النســـاء)وتصـــدران عـــن مؤسســـات نســوية، كمـــا يوجـــد ملحـــق نســوي يصـــدر مـــع جريـــدة االيــام الفلســـطينية ( الغيــداء)
ا وكالــة أنبــاء متخصصــة بقضــايا كمــا نشــأت حــديث . مؤسســة نســوية منــذ مــا يزيــد عــن خمــس عشــرة عامــا نويصــدر أيضــا عــ

نتشــار ممــا يحــد مــن هــذه المجــاالت المتعــددة للنشــر فــي قضــايا المــرأة مازالــت محــدودة االمكانيــات واال ،(شــبكة نــوى)المــرأة 
 . ثير في الثقافة السائدة، ولكنها تشكل بدايات ال يمكن التقليل من أهميتهاأقدرتها على الت

  
 2010، الجنسفي دور النشر حسب  لعامليناتوزيع : 10جدول 

 

 عدد العاملين    النسبة      الجنس
 16 76.2 ذكور

 5 23.8 إناث

 05 100 المجموع

 
 األنشطة والممارسات الثقافية 8.1

 

 (للرجال% 10للنساء مقابل % 33)النساء يقرأن الكتب بنسبة أكبر من الرجال 

 

 مشاهدة ونسب والمنطقة، الجنس حسب والصحف اليومية األخبار على االطالع عدالتال تتوفر احصائيات حديثة حول م
المشاركة في أنشطة ثقافية وفنية، حيث يتم و  الهوايات، وممارسة الراديو، الى االستماع ومعدالت الكتب، وقراءة التلفاز،

 3100تظل المعلومات الواردة في تقرير احصاءات المراة والرجل في فلسطينن للعام  . سنوات .اجراء المسح مرة كل 
خدام تمن مسح اس 3102سوف تتوفر معلومات أحدث مع نهاية عام أحدث المعلومات المتوفرة حتى اآلن، علما بأنه 

   . الوقت الذي يتم اجراءه حاليا من قبل الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
 

إلى أن نسب استماع الرجال والنساء للراديو متقاربة وبفروق ال تكاد تذكر  3112البيانات التي تعود للعام  تشيرحيث 
تقريبا للنساء، وتزيد نسب االستماع للراديو % ..11في الضفة الغربية للرجال مقابل % 14.2لصالح الرجال حيث تبلغ 

، كما ان النساء أقل (في قطاع غزة% ..11الغربية مقابل في الضفة % ..16)في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة 
للنساء % 61)، إال أن النساء يقرأن الكتب بنسبة أكبر من الرجال (تقريبا للرجال% 26للنساء مقابل % 31)قراءة للصحف 

سبة التعرض داللة هذه االحصائيات هي عدم وجود فروق جدية بين الرجال والنساء، وأيضا تدني ن(.  للرجال% 1.مقابل 
 .لهذه االنشطة والممارسات الثقافية بشكل عام
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 ة الفلسطينيةمساهمة رئيسية للمرأ: التطريز الفلسطيني 9.1
 

 غزة وقطاع الغربية الضفة في امرأة 10,000 بالتطريز المشتغالت النساء يقدر عدد

 
الفلسطيني رمزا للهوية الفلسطينية ومؤشرا ثقافيا هاما وقطاعا تقافيا تحملت المرأة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ  زيعتبر التطري

 يشكل التطرير باالضافة لدوره في التمكين االقتصادي وتحديدا للنساء االكثر فقرا وتهميشا، عامالً   .عليه عبر السنين
 والقدس هلل رام مناطق في فلسطين في التطريز اليدوي نشاط يتركزحيث   .من عوامل الثقافة والهوية الفلسطينية أساسياً 
 النساء يقدر عدد . المحيطة القرى في البيوت النساء في بتشغيل ومؤسسات نسوية جمعيات وتقوم غزة، وقطاع لحم وبيت

  .23، وتمارس أعداد أكبر بكثير التطريز الفلسطينيغزة وقطاع بيةالغر  الضفة في امرأة 10,000 ب بالتطريز المشتغالت
 

للسنة الثامنة على التوالي عالمة مميزة ليس في الواقع مؤسسة شاشا مهرجان سينما المرأة السنوي الذي تنظمه يشكل 
دورية بين جميع  الفلسطيني والعربي فحسب بل أيضا على المستوى الدولي، حيث يعتبر هذا المهرجان األقدم واألكثر

 .المهرجانات المشابهة
 

 المرأة الفلسطينية والسينما 21.1
على الرغم من حداثة االهتمام الفلسطيني بالسينما، إال أن المساهمات الفلسطينية ميزت عالمـة فارقـة فـي المحافـل االقليميـة 

تتطور السينما الفلسطينية كمؤشر ثقافي هام بخطـى سـريعة  . والدولية وحصدت العديد من االفالم الفلسطينية جوائز مرموقة
يشــكل وجــود   .فالم القصــيرة والوثائقيــة، ممــا يفســر االهتمــام الواســع بــاألنوعيــةأفــالم  إلنتــاجرغــم االمكانيــات المحــدودة جــدا 

ي عالمـة مميـزة لـيس فـي ومهرجان سينما المرأة السنوي الذي تنظمه للسنة الثامنة على التـوال( شاشات)مؤسسة لسينما المرأة 
التحــديات التــي تواجــه الســينما الفلســطينية عديــدة ولكــن   .الواقــع الفلســطيني والعربــي فحســب بــل أيضــا علــى المســتوى الــدولي

هميــة كبــرى فــي الواقــع العربــي، أة الفلســطينية أكل وجــود مهرجــان ســنوي لســينما المــر التــي تواجــه النســاء أكبــر بكثيــر، ولــذا يشــ
ســاهم المهرجــان ومؤسســة شاشــات فــي   .لمهرجــان األقــدم واألكثــر دوريــة بــين جميــع المهرجانــات المشــابهةحيــث يعتبــر هــذا ا

ـــالتعريف بهمـــوم المـــرأة الفلســـطينية تشـــير الصـــفحة االلكترونيـــة   .اعـــداد مخرجـــات شـــابات طـــرحن أنفســـهن بقـــوة وســـاهمن ب
الحقيقي أكبر من هذا ولكـن ال يتـوفر رصـد رسـمي مخرجة سينمائية فلسطينية، والمتوقع أن العدد  01إلى وجود  24للمؤسسة

ر والتمثيــل والمونتـاج، ممــا كمـا ال تتــوفر أي معلومـات عــن نسـاء عــامالت فـي مجــاالت أخـرى فــي السـينما مثــل التصـوي  .لـه
 .عداد دراسات متخصصة معمقة واعداد قاعدة بيانات متخصصة وجمع دوري للبياناتيطلب إ

  

                                                           
23
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 على الثقافةور النساء في الحفاظ د 22.1
تتــرأس النســاء العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة الهامــة فــي فلســطين مثــل مركــز حفــظ التــراث الفلســطيني فــي بيــت لحــم، ومركــز 
الفــن الشــعبي فــي رام اهلل، ومؤسســة شاشــات لســينما المــرأة، ومســرح عشــتار، وغيرهــا العديــد مــن المؤسســات التــي تســاهم فــي 

 .ساهم في نفس الوقت بتغيير النظرة النمطية للمرأة الفلسطينيةالحفاظ على الثقافة الفلسطينية وت
 
كمــا بــدأ انشــاء أول متحــف فلســطيني شــامل فــي جامعــة بيرزيــت، باإلضــافة للمتحــف القــائم والــذي يحــتفظ بمجموعــة مميــزة  

والفلسـطينيات  نسـطينييونادرة من األثواب والحلـي الفلسـطينية، وزاد انتشـار المهرجانـات الفنيـة التـي تسـتقطب اآلالف مـن الفل
ال يوجـد احصــائيات تتعلـق بهــذه المسـاهمات ولكــن مـن الضــروري  . وتقـوم بعــروض فنيـة متنوعــة وفـي جميــع أنحـاء فلســطين

 . التنويه ألهميتها
 

هميتهــا، مثــل أحــدها، وال يوجــد دراســات معمقــة عــن هنــاك العديــد مــن األنشــطة الثقافيــة غيــر الرســمية والتــي تقــوم بهــا المــرأة و 
وفنون الطهي، حيث تميل هذه الدراسات غالبا للمنهج الوصفي وال تقدم تقديرات  ، واألزياء الشعبية،حكاية واألغنية الشعبيةال

 .احصائية عن أهمية هذه الممارسات الثقافية اليومية
 

 خالصة  21.1
بشكل عام، وال يتم رصد موازنات كافيـة لهـذا القطـاع الهـام، ويعـاني كـل مـن الرجـال والنسـاء مـن  مهمشاً  تعتبر الثقافة قطاعاً 

ضــعف هــذا القطــاع علــى حــد ســواء، إال أن النســاء بصــفة عامــة أقــل تمثــيال فــي قطــاع الثقافــة، وأقــل قــدرة علــى المشــاركة 
ر فـي قطـاع الثقافـة غيـر الرسـمي، ويعتبـرن بحـق بمساهمات فاعلة في قطاع الثقافة الرسمي علما بان لهن المساهمات األكب

 .حامالت الهوية الثقافية الوطنية، وفي نفس الوقت ضحايا لبعض أشكال التمييز المبني على الثقافة السائدة
 

يالحظ أن قطاع الثقافة يحدد األدوار على أساس النوع االجتماعي، وفي الوقـت الـذي تعمـل فيـه نسـاء أكثـر مـن الرجـال فـي 
 .مكتبة ةالسكرتاريا، وأمينقطاع، نجد أنهن يتركزن في مهن تعتبر مقبولة لهن مثل هذا ال

 
زالـت المؤشـرات الثقافيـة المبنيـة علـى أسـاس النـوع االجتمــاعي محـدودة، ممـا يحـد مـن امكانيـات التخطـيط المسـتقبلي لهــذا  مـا

الكالسـيكية وال تنظــر بالتفصـيل للثقافـة الشــعبية، القطـاع الهـام، كمــا أن المؤشـرات المتـوفرة مازالــت تركـز علـى أشــكال الثقافـة 
 .والتي تقوم النساء بدور هام في ممارستها ونقلها عبر االجيال
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 توصيات 21.4
 

 على الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني االهتمام بمؤشرات الثقافة الشعبية وجمع بيانات دورية عنها. 
 

  الثقافة وتدريبها علـى جمـع بيانـات موزعـة حسـب النـوع االجتمـاعي فـي تفعيل دور وحدة النوع االجتماعي في وزارة
 .مجاالت الثقافة المختلفة

 
  تشجيع االتحادات والنقابات المختصـة فـي مجـال الثقافـة علـى تجديـد عضـويتها وفـق معـايير ثابتـة وتحـديث بيانـات

 .المختلفةاألعضاء واالحتفاظ بقواعد بيانات تحدث دوريا حول العضوية ومجاالت التخصص 
 

  ـــة وتحديـــدا الســـينما والمســـرح ـــة المختلف ـــة ومســـوحات واســـتطالعات رأي حـــول مجـــاالت الثقاف اعـــداد دراســـات معمق
 .والموسيقى، وتوفير معرفة أعمق عن دور النساء في هذه المجاالت

 
 مواهب النسائيةتقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات والفعاليات الثقافية التي تعنى بثقافة المرأة وتشجيع ال. 

 
  ــــات ــــابر للفنان تاحــــة من ــــادة اهتمــــام الجامعــــات بدراســــة وتوثيــــق اإلنجــــازات الثقافيــــة وتشــــجيع المواهــــب الشــــابة وا  زي

 .والمبدعات الفلسطينيات، وتشجيع تخصصات تدرس الثقافة الشعبية وتراث الشعب الفلسطيني وتعميمها
 
  



PCBS : حصاءات  3102المرأة والرجل في فلسطين، قضايا وا 

 

 

.4 

 

 المراجع 21.1
 

  فلسطين –رام اهلل   .3103، تعداد المنشات 3102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 
 

  ،النتائج .  3101 -مسح واقع المؤسسات الثقافية.  3101الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الثقافة
 .فلسطين -رام اهلل.   األساسية

 
  ،سطينفل -رام اهلل.   3103السجالت اإلدارية، .  3102الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

 
  الموقع االلكتروني لوزارة الثقافة الفلسطينية3102-3100استراتيجية وزارة الثقافة ،. 

 
  مقدمة ": الفلسطينيات. التحديات االقتصادية التي تواجه اإلعالميات"اسماعيل، دنيا األمل، ورقه عمل بعنوان

 .3103، "المشهد اإلعالمي اإلعالمية الفلسطينية وتحديات" لمؤتمر اإلعالميات الفلسطينيات بعنوان
 

 الثقافية المشاركة لقياس مؤشرات صياغة نحو"بعنوان  هالل، جميل، ورقة مقدمة لوزارة الثقافة الفلسطينية 
 .3103، "الفلسطينية

 
 الحوار المتمدن، العدد "ثقافية الشكالية انعكاس االعالم في الفلسطينية المرأة صورة اشكاليات"، ريما، نزال ،

0111 ،15 / 12 / 2004. 
 

  ،3102، "الصناعات التقليدية في فلسطين"وكالة وفا لألنباء. 
 

 54500، ملتقى المرأة العربية، المرأة الفلسطينية والثقافة 
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 الفصل الرابع
 

 تكنولوجيا المعلومات
 

 مقدمة 1.3
ســـاهم  حيـــثازدادت فـــي االعـــواد القليلـــة الماضـــية أهميـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت وتحديـــدا بعـــد الثـــورات العربيـــة 

اســتخدام االنترنـــت ووســـائل االعــالم المجتمعـــي القائمـــة علـــى اســتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي انتشــارها وفـــي تحـــدي قمـــع 
كمـا سـاهمت تكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومـات فـي نشـر معرفـة مختلفـة . ومـاتاالعالم الرسمي، والرقابة الشديدة علـى المعل

قائمة على وعي الشعوب باحتياجاتها، والدفاع عن حقوقها، وتم توظيفها في العديد من الحمالت الحقوقية والسياسية بما فـي 
 . تهم في األمم المتحدةذلك على الصعيد الوطني أو الدولي مثلما حدث أثناء سعي الفلسطينيين لالعتراف بدول

 
يـؤدي دورًا أساسـيًا فـي تطـور الشـعوب  نأعلى صعيد آخـر يمثـل قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات قطاعـا اقتصـاديا رائـدا ويمكنـه 

هــذا األمــر يكتســب   .ورفــع المســتوى العلمــي المعرفــي واالقتصــادي، وتحســين نوعيــة الحيــاة والمســاهمة، فــي تواصــل الشــعوب
وعلى الرغم من االزدياد المتواصل الستخدام تكنولوجيـا   .رالذي يعاني من الحصار واالفقا فلسطينيأهمية خاصة للشعب ال

إال انــه مثــل بــاقي المجــاالت يخضــع لســيطرة وامــالءات االحــتالل االســرائيلي واســتمرار  يناالتصــاالت والمعلومــات فــي فلســط
عـــن البضـــائع واألجهـــزة المخصصـــة لتطـــوير شـــبكات  الســـيطرة علـــى طيـــف التـــرددات الفلســـطيني، تعطيـــل اإلدخـــال واإلفـــراج

 . االتصاالت لتكنولوجيا المعلومات، وربط مناطق القدس المحتلة بالشبكة الفلسطينية، ومنع النفاذ المباشر إلى الشبكة الدولية
إال أن  أي أنــه علــى الــرغم مــن أن االنترنــت يســمح بتحــدي الحــواجز العســكرية والحصــار المفــروض واالغالقــات المســتمرة؛

 . سيطرة الفلسطينيين على قطاع االتصاالت مازالت جزيئة، ومازالت البنية التحتية مقيدة وغير مكتملة
 

في ظـل هـذه التحـديات المختلفـة نجـد أن النسـاء أقـل وصـوال مـن الرجـال السـتخدام تكنولوجيـا االتصـاالت والمعلوماتيـة وعلـى 
الوصـول واالسـتخدام  وبإمكانيـاتنـاك الكثيـر مـن التحـديات المتعلقـة بالنسـاء الرغم من التطورات السريعة والمتالحقـة مـازال ه

وعلى الرغم من وجود امرأة في منصـب وزيـرة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات، األمـر  .لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
صــص، إال أن غالبيــة النســاء الــذي يعتبــر انجــازا هامــا علــى الصــعيد العربــي والــدولي وخصوصــا ألنهــا تــأتي مــن مجــال متخ

لوجيــا المعلومــات فــي الــدفاع عــن حقــوقهن وفــي اختــراق و بحاجــة ماســة لجســر الفجــوة التكنولوجيــة واســتخدام تكنالفلســطينيات 
 .مجاالت اقتصادية يتيحها استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
إن . المارأة والتنمياة العادلاة وتمكاين الجنساين باين المسااواة لتعزياز هاماة فرصة واالتصاالت المعلومات تمثل تكنولوجيا"

وتشااكل  ،21 األساسااية للتنميااة فااي القاارن التحتيااة البنيااة تااوفر اإلنترناات إلااى والنفاااذ واالتصاااالت المعلومااات تكنولوجيااا
 ونظارا . الحيااة مجااالت جمياع في للمرأة فوائد تقدم أن يمكن مناسب، بشكل استخدامها عند التي، األدوات من مجموعة
 التاي الجنساين باين الساائدة النمطياة القوالاب لمكافحة آلية توفر يمكنها أن التقليدية، اإلعالم بينها وبين وسائل للتقارب

 "جميع أنحاء العالم في الجنسين بين المساواة في مجال التقدم تعيق تزال ال
 25للمرأةميشيل باشيلت، المديرة التنفيذية لمنظمة األمم المتحدة 

                                                           
25

 http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf 

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf


PCBS : حصاءات  3102المرأة والرجل في فلسطين، قضايا وا 

 

 

.. 

 

 الفجوة الرقمية بين الجنسين 1.1
الفجوة الرقمية بين الـدول الناميـة والمتقدمـة، تعـاني الـدول الناميـة مـن فجـوة رقميـة بـين الجنسـين، أي محدوديـة  باإلضافة إلى

اإلنترنـت نصيب المرأة بصفة عامة من التطور التكنولوجي واستخدام تكنولوجيا المعلومات، تبلغ نسبة اإلناث من مستخدمي 
% 32، أمــا فـــي فلســـطين تبلـــغ النســـبة 26مـــن الـــذكور% 22مقابـــل  3102فــي العـــام  فقـــط% 32 فــي الـــدول الناميـــة حـــوالي

 . 310027في العام  ذكورلل %11ناث، لإل
 
 وجـه علـى الجنسـين بـين الرقميـة الفجـوة معالجـة تـتم لـم ومـا، الرقميـة الفجـوة من الهامة األبعاد أحد الجنسين بين مثل الفجوةت

ال والرجـ النسـاءوالالمساواة الموجودة أصـال بـين  التفاوت أوجه تفاقم واالتصاالت إلى المعلومات تكنولوجيا تؤدي قد التحديد،
 المعلومـــات كنولوجيـــاأبعـــاد النـــوع االجتمـــاعي لت أن إذا. المســـاواة عـــدم مـــن جديـــدة أشـــكال خلـــق فـــي يتمثـــل خطـــر هنـــاكبـــل 

مكانيـات ال والعمالـة القـدرات بنـاء وفـرص واسـتخدامها، عليهـا الحصول حيث من واالتصاالت  أن يمكـنالكامنـة فيهـا  تمكـينوا 
 فــي والمشــاركة الوصــول عــدمإن  . الجنســين بــين المســاواة تعزيــزلو  للمــرأة، واالجتمــاعي السياســي للتمكــين قويــا حــافزا تكــون

نتـــاج اســـتخدام التمكـــين  مـــن المـــرأة تهمـــيا فـــي هامـــاً  عـــامالً  أيضـــا أن يصـــبح ويمكـــن واالتصـــاالت، المعلومـــات تكنولوجيـــا وا 
 . والسياسي ،االقتصادي واالجتماعي

 
 البلـدان مـن العديـد تـدرج لـم لألسـف،لكـن و  واالتصـاالت، المعلومـات النـوع االجتمـاعي لتكنولوجيـا بعـد أهميـة مـن الـرغم على

واالتصــاالت، ولــم تكــن فلســطين مختلفــة  المعلومــات تكنولوجيــا الوطنيــة اســتراتيجياتها فــي قضــايا ومؤشــرات النــوع االجتمــاعي
عـــن هــــذا الــــنمط الســـائد حيــــث لــــم يـــرد ذكــــر النــــوع االجتمـــاعي أو المــــرأة فــــي االســـتراتيجية الوطنيــــة لتكنولوجيــــا المعلومــــات 

 لظ في واإلناث الــذكوربين  الفجوة جسر في لمساهمةا"إال فــي بنــد واحــد يــنص علــى  3102-3100واالتصــاالت والبريــد 
 لمجا في والمهارات بالمعارف النساء لتزويد خاصة ء أولويةإعطاء نـم البد  .المختلفة المجاالت في المرأة مشاركة تدني

وال يوجـــد خطــط عمـــل محـــددة توضـــح  28"المعلومات مجتمع ة فيــــالكامل مشــاركةلل إعدادهن لأج من المعلومات تكنولوجيا
كيفية انعكاس هذا االلتزام من الوزارة أو مـن شـركاءها المتعـددين وتحديـدا مـن القطـاع الخـاص الـذي يمثـل الجـزء األكبـر مـن 

 .العاملين الفاعلين في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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 3100مسح تكنولوجيا المعلومات،  29

% 11.0)ة أقل في قطاع غزة األكثر فقرا، بنسبتعاني النساء أكثر من امكانية الوصول والنفاذ في المناطق 
وتبلغ أقل نسبة الستخدام الحاسوب ( الحاسوبن يستخدم% 13.0)عنها في الضفة الغربية ( بن الحاسو يستخدم

 .29%42.1في أريحا واألغوار حيث تصل إلى 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013.pdf
http://www.pmtit.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/strategy%20final.pdf
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ودراســة هــذه المجــاالت تحديــد  توجــد بعــض المؤشــرات الهامــة للفجــوة الرقميــة بــين الرجــال والنســاء، ويمكــن مــن خــالل فحــص
 :الخطط وسياسيات التدخل لجسر هذه الفجوة؛ من هذه المؤشرات

 
وتحديـدًا فيمـا يتعلـق بوصـول جميـع المنـاطق بمـا فـي ذلـك القـرى والمخيمـات، وأحيـاء فـي مدينـة القـدس  ؛البنياة التحتياة: أوال  

بالطبع هذه المؤشرات تبقـى .  لجميع خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الحديثة وبأسعار معقولة وتتناسب مع دخلهم
اطق، وأسـباب اختالفـات النـوع االجتمـاعي فـي الوصـول للبنيـة لم تدرس الفروقات بين الرجال والنساء في هذه المنـ قاصرة ما

وعلــى الــرغم مــن تشــابه االشــكاليات المتعلقــة بالمعلوماتيــة للرجــال والنســاء تعــاني النســاء أكثــر مــن .  التحتيــة حــال تواجــدها
 عنهـا( الحاسـوب نيسـتخدم% 0.4.)ة أقـل فـي قطـاع غـزة امكانية الوصـول والنفـاذ وتحديـدا فـي المنـاطق األكثـر فقـرا، بنسـب

، وتبلغ أقل نسبة الستخدام الحاسوب في أريحا واألغوار حيـث تصـل إلـى (ن الحاسوبيستخدم% 1.1.)في الضفة الغربية 
علمـــا بـــأن انقطـــاع الكهربـــاء المتكـــرر فـــي قطـــاع غـــزة . 30 3100وفقـــا لبيانـــات مســـح تكنولوجيـــا المعلومـــات للعـــام % 23.0

لشـــرائح االجتماعيـــة األكثـــر تهميشـــا، وفـــي العـــائالت األكثـــر فقـــرًا، حيـــث تكـــون يخفـــض هـــذه النســـبة بدرجـــة كبيـــرة، ووســـط ا
 .المعلوماتية ووسائل االتصاالت متاحة أكثر للرجال منها للنساء

 
لـيس فقـط السـتخدام تكنولوجيـا االتصـاالت ولكـن أيضـا لإلبـداع واالبتكـار واسـتخدامها فـي  التعلايم والمهاارات الالزماة؛: ثانيا  

وعلــى الــرغم مــن تقلــص الفجــوة فــي التعلــيم حســب معــدالت القــراءة .  جديــدة والــدخول لمهــن غيــر تقليديــةخلــق فــرص عمــل 
، إال أن معـدالت القـراءة 3100-3110والكتابة حيث تضاعفت نسبة الزيادة لإلناث ثالث مرات علـى األقـل خـالل األعـوام 

، إال أن هذه 31لإلناث% 23.6للرجال مقابل % 24.2إلى  3103والكتابة للرجال مازالت أعلى قليال للرجال ووصلت عام 
 . الزيادة غير متناسبة مع الفجوة الرقمية التي تمت االشارة إليها أعاله

 

نجــد أن االســتخدامات  3100عنــد النظــر إلــى الفروقــات فــي اســتخدام الحاســوب بــين الرجــال والنســاء حســب بيانــات العــام 
يليهـا اسـتخدام ( لإلنـاث% 6..4للرجـال و% 10.0)الحاسـوب للتسـلية والترفيـهاألعلى متقاربة للجنسين وتكمـن فـي اسـتخدام 

إال أن النســـبة الفارقـــة لصـــالح النســـاء تكمـــن فـــي اســـتخدام الحاســـوب ( لإلنـــاث% 62.1للـــذكور مقابـــل % ..61)االنترنـــت 
ي نفس الوقت عنـد سـؤال لإلناث، ف% 22.1لإلناث مقابل % ..حيث تصل النسبة إلى ( البرامج التعليمية)للدراسة والتعلم 

ـــر للمراســـالت الشخصـــية  ـــاث الـــذين يســـتخدمون البريـــد االلكترونـــي عـــن أســـباب االســـتخدام كانـــت النســـبة األكب ـــذكور واالن ال
وهي نسب متقاربة ولكن نسبة االناث الـذين يسـتخدمون االيميـل للدراسـة وصـلت إلـى ( لإلناث% 11.0للذكور و % 13.1)

ر وهـــذه نســـب تســـتحق التحليـــل ويمكـــن بنـــاء اســـتنتاجات أن تـــوفير فـــرص أكبـــر للتعلـــيم للـــذكو % 2.1لإلنـــاث مقابـــل % 4.4
 .والتدريب سوف تنعكس ايجابيا وبصورة كبيرة على االناث المهتمات بهذه الفرص أكثر من الذكور

 

ــا المعلومــات فــي الجامعــات الفلســطينية 0111تشــير بعــض المصــادر إلــى وجــود حــوالي  ، 32طالــب فــي تخصــص تكنولوجي
نصفهم على األقل من االناث، كما تتميز فلسطين بارتفاع نسبة االلتحاق في المـدارس وعلـى الـرغم مـن وجـود منهـاج لتعلـيم 

التســارع الكبيــر فــي انتشــار و التكنولوجيــا فــي المــدارس الفلســطينية واالســتثمار فــي هــذا القطــاع، إال أن النســب غيــر متناســبة 
تصـاالت، ممـا يجعـل امكانيـات التوسـع غيـر مرتبطـة بـالتعليم الرسـمي الـذي يتلقـاه األفـراد واستخدام المعلوماتية وتكنولوجيا اال

                                                           
 . 3100النتائج الرئيسية، : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المسح األسري لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 30 
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بل بفروقات شخصية واهتمامات خاصـة، ويشـكل خطـرًا علـى الفتيـات والنسـاء اللـواتي ال يمـتلكن المهـارات األساسـية لتطـوير 
للجنســين وتحديــدا للنســاء اللــواتي يخضــعن لرقابــة فــتح آفاقــا جديــدة ا بــأن اكتســاب المهــارات األساســية تهــذه االهتمامــات، علمــ

 .مجتمعية أكبر فيما يتعلق بحرية الحركة وحرية المشاركة في أنشطة مجتمعية وعامة
 

حيث يتوافر الجزء األكبر من المحتوى الرقمي باللغـة االنجليزيـة ولغـات أجنبيـة أخـرى، وحسـب بيانـات  محددات اللغة؛: ثالثا  
من بين كل عشرين شخصا في العالم  أن واحدب علماً  ،33،34من المواقع االلكترونية بالعربية% 0يوجد أقل من  3100عام 

، أي أن المحتوى المتـوفر باللغـة العربيـة ال يتناسـب مـع حجـم االحتيـاج المنتشـر فـي جميـع أنحـاء العـالم، ممـا يتحدث العربية
فــي فلســطين حيــث ال يتــوفر  والوضــع لــيس أفضــل حــاالً   .يحــد مــن امكانيــة وصــول مســتخدمي ومســتخدمات اللغــة العربيــة

المحتــوى الرقمــي المالئــم الحتياجــات الرجــل والمــرأة الفلســطينية فــي مراحــل حيــاتهم المختلفــة، فعلــى الــرغم مــن أن العديــد مــن 
إال أن هــذه  المؤسســات النســوية والحقوقيــة تمتلــك مواقــع الكترونيــة وبــاللغتين العربيــة واالنجليزيــة وصــفحات تواصــل اجتمــاعي

المواقـــع تســـتخدم ألغـــراض الدعايـــة والتســـويق أكثـــر مـــن االســـتجابة والتفاعـــل مـــع المســـتفيدات والمســـتفيدين، وبالتـــالي يمكـــن 
للمؤسسـات الحكوميــة وغيــر الحكوميـة االهتمــام بدرجــة أكبـر بتــوفير محتــوى رقمـي يــالءم هــذه االحتياجـات وتحديــدا مــا يتعلــق 

 .والمتعلمات واللواتي يمتلكن امكانيات أكبر للتواصل فيها باحتياجات النساء الشابات
 

 استخدام الحاسوب 1.1
 تكنولوجيـا أدواتاسـتخدام  نسـبة أن 2011 لعـام البيانـات أظهـرت فقـد ،مازال الذكور أكثر استخداما للحاسـوب فـي فلسـطين

 فـي 70.4% بواقـع 67.5% بلغـت الحاسـوب يسـتخدمون الـذين سـنة 32-.0ب الشـبا فئـة بـين واالتصـاالت المعلومـات
 الـذكور بـين الفجـوة انحسـرت وقـد هـذا 2004.  للعـام 47.6% مـع مقارنـة غـزة، قطـاع فـي %63.4 مقابـل الغربيـة الضـفة
 لإلناث 65.0% مقابل ، 69.8%الذكور بين الحاسوب استخدام نسبة تبلغ حيث الحاسوب، باستخدام يتعلق فيما ،واإلناث

% 12.3ذكور ومـن الـ% 26.1عند سؤال الذين ال يستخدمون االنترنت عن أسـباب عـدم االسـتخدام، أشـار و 2011.   لعام
بــين الــذكور % 31.1تــاله عــدم المعرفــة باســتخدام االنترنــت  ة االنترنــت كســبب رئيســي،نســاء إلــى أن عــدم تــوفر خدمــمــن ال
 .للنساء% 21.3مقابل 

 

 2.11م استخدامهم لإلنترنت والجنس، سباب عدالتوزيع النسبي لألفراد حسب أ: 21شكل 
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 النفاذ والوصول 1.1
إلـى أن  35تشـير معلومـات البنـك الـدولي  .شهدت السنوات األخيرة تطورا سريعا فـي زيـادة الوصـول والنفـاذ لخـدمات االنترنـت

 3111عـام % 31.1معدل نفاذ عدد مستخدمي االنترنت الفلسطينيين الذين لهم قدرة للنفاذ إلى الشبكة العنكبوتية ارتفع من 
أي أن العدد تضاعف تقريبا، وبالمقارنة مع دول مجاورة أو ذات خصـائص مشـابهة نجـد أن  3100في العام % 10.0إلى 

 . 3100عام % 21.2إلى  3111عام % 32ردن على سبيل المثال ازداد العدد من معدالت الزيادة مرتفعة نسبيا ففي األ
 

شـعب الفلسـطيني فـي هـذا الذين يسيطرون على مقـدرات ال نلإلسرائيلييإال أن معدالت نفاذ الفلسطينيين أقل من تلك المتاحة 
 .3100عام % 41إلى % 2.1.فعت من تتي ار المجال وال

 

 (مستخدم ..1لكل )في دول مختارة مكانية للدخول لشبكة االنترنت إاالنترنت الذين لديهم  يمستخدمنسبة : 29جدول 
 لسنوات مختارة 

 

 0255 0252 0229 0225 الدولة

 4202 1104 1101 1404 فلسطين

 34.9 1101 1600 1100 األردن

 68.9 6101 6102 1.04 إسرائيل

 39.8 1001 1400 2500 مصر

 47.5 4200 1500 1600 السعوديةالمملكة العربية 

 39.1 1605 1402 1101 تونس

 البنك الدولي: المصدر 
 

النفـاذ  مؤشـرات علـى طـرأ قـد ملحوظـا تطـورا أن السـابقة السـنوات خـالل المعلومـات بتكنولوجيـا المتعلقـة البيانـات تظهـر
ــم تــزد نســبة اتصــال االســر الفلســطينية باإلنترنــت عــن  3111ففــي العــام   .لإلنترنــت فــي الضــفة الغربيــة % 2.1% )2.3ل
وهذه زيادة كبيرة تنعكس ايجابًا على الـذكور % 21.1إلى  3100لترتفع هذه النسبة في العام ( في قطاع غزة% 4.1مقابل 

ث أن الـذكور أمكـنهم دومـا االتصـال مـع شـبكة اإلنترنـت خـارج واالناث وان كانت االناث االكثر استفادة مـن هـذا التطـور حيـ
 .البيت وفي مقاهي االنترنت األمر الذي لم يكن متاحا لإلناث

 

 2.11، اإلنترنت إلستخدام الرئيسي الهدفالنسبة المئوية للذكور حسب : 22شكل 
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 2.11 ،اإلنترنت إلستخدام الرئيسي لإلناث حسب الهدفالنسبة المئوية : 24شكل 

 
 

 3111لإلنـاث وفـي هـذا تحسـن ملحـوظ عـن العـام % 66.3من الذكور االنترنـت مقابـل % 43.4 استخدم 3100في العام 
ومـــازال الـــذكور يســـتخدمون ، 36لإلنـــاث% ..4مقابـــل % 06.3تبلـــغ حيــث كانـــت نســـبة الـــذكور الـــذين يســـتخدمون اإلنترنـــت 

 لــذكور أنهــم يســتخدمون االنترنــت مــرة واحــدة علــى األقــل يوميــامــن ا% 1...االنترنــت بكثافــة أكثــر مــن االنــاث حيــث أشــار 
 .من االناث أنهن يستخدمن االنترنت مرة واحدة على األقل يوميا% 21.2بينما أشارت 

 
 البريد االلكتروني 1.1

في العام % ..34إلى  3111في العام % 0..سنوات فأكثر الذين يمتلكون بريدا الكترونيا من  01ارتفعت نسبة األفراد 
 الشباب نسبة بلغت، أي تضاعفت خمس مرات تقريبا وتكمن هذه الزيادة في استخدامات الشباب من الجنسين حيث 3100
 ، 2011العام في غزة قطاع في 38.2%و الغربية، الضفة يف 45.9% بواقع ، 42.9%إلكتروني بريد يمتلكون الذين
 على  34.4%،%0.0. واإلناث للذكور ؛ 2011العام في النسبة هذه بلغت فيما ، 2004العام في 14.3% مع مقارنة
 .التوالي

 
 االنترنت مصدر المعلومة األساسي 6.1

 المعلومات على للحصول األول أن اإلنترنت يشكل المصدر ،3102 بابيشاه منتدى شارك الر تطالع للرأي أجأظهر اس
، الفضائية القنوات تليها من المستطلعة آرائهم أن االنترنت هو مصدر معلوماتهم االساسي،% .1الشباب حيث أفاد  لدى

 اإلنترنت على تحتوي إجاباتهم غالبية فإن إجابة من أكثر ذكروا الذي وبالنسبة لألشخاص ذلك، إلى باإلضافة %01بنسبة 
 37.االجتماعي التواصل ومواقع

 
 يستخدمون، 3102عام  55%الشباب  نصف من أكثر فإن الشباب، بين للمعلومات الرئيسي المصدر على أكثر وبالتركيز
 االنترنـت عبـر األخبـار يتـابعون 68%و الغربيـة، الضـفة فـي خاصـة ريتتـو و  ،بـوك كـالفيس التواصـل االجتمـاعي شـبكات
 .اإلناث مع مقارنة الذكور بين النسب وترتفع هذه ،غزة قطاع في وخاصة
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 استخدام متزايد: الفيس بوك 7.1
 

أعضاء جدد في  .233عضوية جديدة  %1.3وذلك بنسبة  2.11فلسطين مثلت أعلى معدل لالشتراك في سبتمبر 
 38من االناث %42من هؤالء هم من الذكور و %31 ؛األسبوع

 

، فــي حــين بــين دول العــالم مــن حيــث اســتخدام الفــيس بــوك 63 جــاء بالمرتبــة ترتيــب فلســطينأشــار موقــع بروتالنــد الــى ان 
لهــم حســاب علــى الفــيس فــي فلســطين مــن الســكان % 24نحــو يتوقــع أن و ، 62ولبنــان بالمرتبــة  61جــاءت األردن بالمرتبــة 

 . علمًا ان هذا الرقم في تزايد مستمر 39.بوك
 

عضــوية جديــدة  %0.6وذلــك بنســبة  3100أعلــى معــدل لالشــتراك فــي ســبتمبر مصــادر الفيســبوك تبــين أن فلســطين مثلــت 
من هؤالء األعضـاء هـم 68% ؛ من االناث %22و من هؤالء هم من الذكور %60أعضاء جدد في األسبوع كان  9,660

من قبـل منتـدى شـارك الشـبابي أن  3100وأظهر استطالع للرأي العام للشباب أجري في آذار   .40سنة 21-01 العمرفي 
مـــن الشـــباب يســـتخدم المواقـــع  %41مـــن الشـــباب يعتبـــرون اإلنترنـــت كمصـــدر رئيســـي للمعلومـــات العامـــة، فـــي حـــين  11%

 41.اإلخبارية على شبكة االنترنت كمصدر رئيسي من األخبار
 

 سـاعة مـن يقضـون أنهـم مـن المسـتخدمين   35%أشـار االجتماعية، التواصل وسائل استخدام في المستغرق للوقت بالنسبة
 إلـى باإلضـافة األصـدقاء مـع التواصـل ويعـد  .يوميـاً  سـاعة مـن المسـتخدمين يقضـون أقـل مـن 30%و سـاعتين يوميـا إلـى

 فـي إجابـة مـن أكثـر اختـاروا الـذين لألشـخاص وبالنسـبة التواصـل االجتمـاعي، مواقـع السـتخدام الرئيسـية األسـباب التسـلية
  .42العالم حول أصدقاء على والتعرف مع األصدقاء والتواصل التسلية حول تمحورت إجابتهم األغلب

 

 امتالك الهواتف النقالة 0.3
 

 بينما بلغت نسبة الزيادة  2.11و 3..2بين األعوام % 42بمعدل للهواتف النقالة  اإلناث استخدام زادت نسبة
 للذكور% 41.3 

 

علـــى الـــرغم مـــن أن الفـــارق بـــين امـــتالك االنـــاث والـــذكور مـــا زال موجـــودا لصـــالح الـــذكور، إال أن الفجـــوة تضـــاءلت بصـــورة 
ــة باســتمرار وبنســب   .3100و 3111ملحوظــة مــا بــين عــام  فمــن ناحيــة زاد اقتنــاء كــل مــن الــذكور واالنــاث للهواتــف النقال

 3111بــين األعــوام % 22بمعــدل  لإلنــاثكانــت أكبــر منهــا للــذكور، حيــث زادت النســبة  لإلنــاثثابــت، ولكــن نســبة الزيــادة 
مـا ارتبطـت هـذه الزيـادة بنسـبة اسـتخدام الهواتـف الذكيـة التـي تسـمح  إذا  .للذكور% 20.1بينما بلغت نسبة الزيادة  3100و

 .باستمرار لصالح االناث تتضاءلبالنفاذ لشبكة االنترنت يمكن القول أن الفجوة الرقمية في هذا المجال 
 
 
 
 

                                                           
 3102مندى شارك،  38

39
 http://www.portlandtrust.org/sites/default/files/pubs/ict_special_aug_2012.pdf 

 3102مندى شارك،  40
41

 http://www.sharek.ps/new/userfiles/file/publications/reports/PYR2011.pdf  
 .حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والدخول الى اإلنترنت 3103/3102قد تكون هناك بيانات من استخدام الوقت  3102مع نهاية شهر نوفمبر  42

http://www.portlandtrust.org/sites/default/files/pubs/ict_special_aug_2012.pdf
http://www.sharek.ps/new/userfiles/file/publications/reports/PYR2011.pdf
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 سنوات مختارةلفأكثر حسب امتالك هاتف خلوي والجنس سنوات  .1لألفراد  النسبة المئوية: .2جدول 
 

 0255 0229 .022 0227 الجنس

 1601 6601 1104 4102 ذكور

 1106 4206 1104 2406 اناث

 

أنهم يستخدمون الهاتف النقال مـن أجـل العمـل بينمـا من الذكور إلى % 0..1من االناث و% 6.2أشارت  3111في العام 
 .من الذكور الهاتف النقال لالتصال باألهل واألقارب% 2.2.من االناث و% 0..1تستخدم 

 

 آفاق جديدة نحو جسر الفجوة الرقمية بين الجنسين 9.1
الجنسـين واهمهـا االسـتثمار فـي التعلـيم الرقميـة بـين متعددة في الواقع الفلسطيني لجسـر الهـوة يمكن القول أن هناك امكانيات 

والتدريب، وفي تطوير المحتوى الرقمي الفلسطيني باللغة العربية، وفي زيادة امكانيات الوصول والنفـاذ المتاحـة للجنسـين مـن 
وية، فئات مهمشة مثل توفير خدمات االنترنت المجانية أو المدعومة في أماكن عامة مثل النوادي الشبابية والمؤسسـات النسـ

 :ولكن من الضروري التركيز على جانبين أساسيين يشهدان تطورا متسارعا فيما يتعلق باستخدام المعلوماتية وهما
 

 استخدام المعلوماتية في الريادية وقطاع األعمال الصغيرة ودخول مجاالت عمل جديدة .1
جنســين وتحديــدا للشــباب القتحــام مجــاالت تــدل المؤشــرات فــي جميــع أنحــاء العــالم إلــى أن المعلوماتيــة خلقــت فرصــا جديــدة لل

عمل جديدة وغير تقليدية، وفلسطين ليست بمنأى عن هذا التطور المتسارع حيث زاد في السنوات األخيرة استخدام االنترنـت 
م في تسويق منتجات تقليديـة للنسـاء مثـل التطريـز والحلـي والمجـوهرات التقليديـة واألعمـال اليدويـة، كمـا أصـبح ممكنـا اسـتخدا

االنترنت في أعمال جديدة مثل الترجمـة والمحاسـبة والتـدقيق والتقيـيم وتصـميم المشـاريع الهندسـية والبرمجـة وتصـميم األلعـاب 
االلكترونية وقواعد البيانات، وهذه جميعها أنماط جديدة من المشـاريع الصـغيرة التـي يمكـن للنسـاء الـدخول إليهـا بسـهولة، مـع 

 .حية اقتصادية وتوثيق قصص نجاح لمثل هذه المشاريع وتحديدا للنساءضرورة تقييم هذا األثر من نا
 

 منفذ جديد للنساء الفلسطينيات: تالمدونا .2
 

لديهم مدونة خاصة بهم، وجاءت النسبة األعلى  -مستخدمي شبكة التواصل االجتماعي –ات /فقط من الشباب% .2
 .43%42.2 نسبتهنذكور، بينما اإلناث كانت % 31لصالح الذكور إذ قدرت با 

 

” مدونـة”، لكـن عـددها كـان قلـياًل آنـذاك، ولـم تكـن كلمـة 3112المدونات العربية بدأت في الظهور بشكل تدريجي منـذ  بدأت
وخالل السنة التالية بدأت ظـاهرة  . ورغم قلة عدد المدونين آنذاك، إال أن جودة المدونات كانت الفتة  .شائعة باللغة العربية

تبســيط إنشــاء ثــم ظهــرت خــدمات تــدوين مجانيــة باللغــة العربيــة، ل  .االنتشــار وســط مســتخدمي اإلنترنــت العــربالتــدوين فــي 
، حيــث 3114وتحقــق ذلــك فــي ” المنتــديات ثــورة” غــرارفــي األفــق أن ثــورة جديــدة قادمــة؛ ثــورة علــى  أالمــدونات للعــرب، وبــد

دأت أحـالم المـراقبين تنهــار مـع تنـاقص جــودة المـدونات العربيــة يجابياتهـا، وبــات العربيــة تتناسـ، بكـل ســلبياتها و بـدأت المـدونا
عــادت المــدونات للظهــور علــى الســطح مجــددا مــع بدايــة الثــورات العربيــة وتحديــدا فــي تــونس  . ودخولهــا مرحلــة مــن الركــود

 . 44ومصر حيث كان التدوين متطورا في هذين البلدين
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ــة للتــدوين فــي العــام  ريجيا مــع زيــادة التضــييق علــى د، وزادت أهميــة التــدوين تــ3114فــي قطــاع غــزة ظهــرت بــدايات خجول
الحريات، وتأثرا بأجواء التدوين العربية، ومع ظهور مؤسسات تهتم بالمدونين والمدونات مثل شبكة أمين االعالميـة ومؤسسـة 

 .فلسطينيات
 

ولكنـه فـي تزايـد مسـتمر وفـي خـروج ( التـأثيرمـن ناحيـة عدديـة ومـن ناحيـة )ما زال الوجود النسوي محـدودا فـي عـالم التـدوين 
تدريجي عن النمط السائد الـذي يـربط التـدوين النسـوي مـع االسـماء المسـتعارة واالهتمـام بفنـون الطهـي واألزيـاء، بـل ان هنـاك 

لنسـاء بعـض اآلراء تشـير إلـى أهميـة التـدوين ل. مؤشرات لتنوع ثقافي واجتماعي وفكري بين المـدونات يتجـاوز الـنمط التقليـدي
المدونات أكثر االختراعات اإللكترونية أهمية بالنسبة إلـى الفتيـات، "وتحديدا في مجتمعات مغلقة ومتشددة على النساء حيث 

 45.وأحاديث النفس( الفضفضة)فالمدونات كانت لكثير منهن متنفًسا، ومكاًنا مالئًما جًدا ل 
 

ن كان ا ال يعرف على التحديد عدد المدونات في ستطالع للرأي أجراه مركز شؤون المـرأة فـي غـزة وجـد مـا نسـبته فلسطين وا 
لــديهم مدونــة خاصــة بهــم، وجــاءت النســبة األعلــى  -مســتخدمي شــبكة التواصــل االجتمــاعي –ات /فقــط مــن الشــباب% 31

نون أما عدد المدونين والمـدونات الـذين يـدو  46.%22.3 ذكور، بينما اإلناث كانت نسبتهن% 60لصالح الذكور إذ قدرت بـ 
  . مدونة .33عبر موقع شبكة أمين اإلعالمية والذين صنفوا أنفسهم أنهم يدعمون القضايا النسوية فبلغ عددهم 

 

مدونـة، ولـم تـتح إمكانـات التسـجيل المتبعـة فـي الشـبكة  321بلغـت ي صنفت نفسها أنها تتحدث عـن غـزة وعدد المدونات الت
ونات، األمـــر الـــذي يزيـــد مـــن صـــعوبة حصـــر المـــدونات النســـوية مـــن معرفـــة كـــم عـــدد اإلنـــاث وكـــم عـــدد الـــذكور لهـــذه المـــد

والبيانات المسجلة لذلك فإن هنالك ضرورة ملحة لتحليل المضمون لنماذج مـن هـذه المـدونات، ومعرفـة حقيقـة إن  المعلومات
 .47كانت تهتم فعال بالقضايا النسوية وتوظف المدونة لتحقيق هذا الهدف

  

                                                           
45 http://www.turess.com/alfajrnews/3501  
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 3100.  مركز شؤون المرأة، غزة 
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 خالصة 21.1
تشـــكل تكنولوجيـــا المعلومـــات فرصـــة هامـــة للنســـاء لتغييـــر الثقافـــة الســـائدة حـــول أدوارهـــن المجتمعيـــة مـــن ناحيـــة وللمســـاهمة 
االقتصادية الفعالة في قطاع ريادي هام من ناحية أخرى، وتمثل فرصة وجود وزيرة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات 

دد النســاء فــي دوائــر صــنع القــرار بميــدان تكنولوجيــا المعلومــات مــن خــالل تقــديم فرصــة ذهبيــة ال بــد مــن اســتثمارها لزيــادة عــ
وقــد أثبتــت  . نمــوذج عمــل نــاجح ومــن خــالل تــوفير فــرص تــدريب وتأهيــل وعمــل للشــابات ولربــات البيــوت علــى حــد ســواء

يـه البـد مـن تشـجيع الفتيـات والتطـور اذا مـا أتيحـت لهـن الفرصـة لـذلك وعل لإلبـداعالتجربة النساء الفلسطينيات يملكن قدرات 
 .ليس فقط على الدراسة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ولكن أيضا للعمل في هذا القطاع الريادي

 
على الرغم مـن أن الـذكور مـازالوا يتقـدمون فـي اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت إال أن الفجـوة تتضـاءل يوميـا مـع 

اسيب البيتية والهواتف الذكية التـي تمكـن األفـراد مـن الـدخول لشـبكة االنترنـت مـن أي مكـان، وبازديـاد زيادة فرص اقتناء الحو 
 . عدد اليافعين والشباب الذين يستخدمون االنترنت ألغراض متنوعة، بما في ذلك الدراسة والعمل

 
تحسـين نظـم جمـع البيانـات المصـنفة  يمكن النهوض بالوضع الحالي للمرأة في تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت مـن خـالل

علــــى أســــاس الجــــنس تتــــيح فهــــم القضــــايا األساســــية المتعلقــــة بكــــل مــــن اإلنــــاث والــــذكور فــــي مجــــال تكنولوجيــــا المعلومــــات 
 .واالتصاالت مما يسمح بتطوير سياسات وبرامج تدريب مناسبة تساهم في جسر الفجوة الرقمية بين الجنسين
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 التوصيات 11.3
 

 في تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لضبط وتنظيم وحماية العمل والتعامل في قطاع التكنولوجيا بما  االستمرار
 .يتالءم مع المستجدات في مجال استخدام تقنيات ونظم المعلومات اإللكترونية

 
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ميدان في حساسة للنوع االجتماعي وطنية استراتيجيات صياغة. 

 
 عداد االجتماعي النوع حسب مصنفة البيانات جمع تحسين  االجتماعي النوعخصائص  حول البحوث من مزيد وا 

 .في فلسطين واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدامفي 
 

 تأهيل الموارد البشرية واكسابها القدرة على االستخدام األمثل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 

  المعلوماتية، وتعزيز القدرة على امتالك واستخدام التقنيات الحديثة لدى كافة فئات وطبقات المجتمع، تعميم ثقافة
 .ومحو األمية الحاسوبية

 
  التوظيف األمثل للتقنيات الحديثة، وتسخيرها لخدمة أغراض التنمية الشاملة، ومحاربة الفقر والبطالة، ورفع

 .للمواطنين بشكل سهل، سريع، وآمن مستوى المعيشة، وتقديم الخدمات الحكومية
 

  زيادة وتحسين وتشجيع صناعة المحتوى المحلي بما يخدم القضايا األساسية للمجتمع الفلسطيني وبلغات مختلفة
 .وتشجيع استخدام اللغة العربية

 
 نشر وتشجيع ثقافة البرمجيات المجانية (open source) خاصة التي يمكن استخدامها للتطوير. 

 
  الوصول إلى المعلومات والمعرفة واستخدام االنترنت بشكل سريع وآمن لجميع شرائح المجتمعتسهيل. 
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 المراجع 12.3 
 
  فلسطين -رام اهلل .3103الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقرير المرأة والرجل في فلسطين. 

  3111النتائج الرئيسية، : والمعلوماتالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المسح األسري لتكنولوجيا االتصاالت.    

 .فلسطين -رام اهلل

 3116النتائج الرئيسية، : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المسح األسري لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.    

 .فلسطين -رام اهلل

 االتصاالت والمعلومات، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقرير حول نفاذ األسر واألفراد لتكنولوجيا           

 .فلسطين -رام اهلل.  3112-  3114

 3100النتائج الرئيسية، : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المسح األسري لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.     

 .فلسطين -رام اهلل

 الباب يقرع ستقبل الم: 2013 الشباب الفلسطيني واقع منتدى شارك الشبابي، تقرير. 

  ،لمدونات النسوية نقطة ضوء وأخرى في الظالم، ا3100شمعون، هداية ،http://mooraa.com/?p=4120  

 
 فلسطين والبريد في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الوطنية الستراتيجيةوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ا ،

3100-3102. 

 http://www.pmtit.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/strategy%20final.pdf 

 
 Paltrade, Challenges Facing ICT in Palestine, 2010. 

 

 Portland Trust, The ICT sector in the Palestinian Territory, August 2012. 

 

 Rabayah, Khalid, “Economic and Social Empowerment of Women through ICT: A Case 

Study of Palestine”, the Journal of Community Information, Vol 5, No 3 (2009). 

 

 Intel, Women and the Web Bridging the Internet gap and creating new global opportunities 

in low and middle-income countries. 

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf 

 

 ITU, The World in 2013: ICT Facts and Figures, http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures 2013. 

  

http://mooraa.com/?p=4120
http://www.pmtit.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/strategy%20final.pdf
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures


PCBS : حصاءات  3102المرأة والرجل في فلسطين، قضايا وا 

 

 

.1 

 

 الفصل الخامس
 

 الصحة
 

 مقدمة 1.1
ترتبط مؤشرات صحة المرأة عادة بالصحة اإلنجابية بشكل عام وبدور المرأة كأم ومربية أطفال، وهذا األمر ال مفر منه في 

سنة فما  .0من نصف النساء في عمر  فأكثرالعديد من الدول النامية وفي فلسطين حيث ترتفع نسبة النساء المتزوجات 
. سنة .0منهن تزوجن قبل سن % .سنة و 01تزوجات تزوجن قبل سن من النساء الم% 26فوق هن متزوجات، وحوالي 

يتم عادة اهمال المؤشرات الصحية للنساء في أعمار . أي أن صحة المرأة الفلسطينية ترتبط ارتباطا وثيقا بدورها االنجابي
حية العنف األسري، وتلك مختلفة وتحديدا للطفالت وكبيرات السن، كما يتم اهمال المؤشرات الصحية النفسية، واآلثار الص

. المرتبطة بتأثير االحتالل اإلسرائيلي على الحياة اليومية والمعيشية وتأثيرات هذا األمر على الصحة العامة والمجتمعية
يحاول هذا الفصل تغطية بعض هذه الجوانب والقاء الضوء على التحديات الصحية للمرأة الفلسطينية في مراحل العمر 

 .يز جزئيا على التحديات في المرحلة االنجابيةالمختلفة، والترك
 

سنة فما فوق هن  11من نصف النساء في عمر  فأكثرترتبط صحة المرأة الفلسطينية ارتباطا وثيقا بدورها االنجابي، 
 .سنة 11منهن تزوجن قبل سن % 1سنة و 10من النساء المتزوجات تزوجن قبل سن % 43متزوجات، وحوالي 

 
هنا مجرد غياب المرض بل العديد من العوامل الثقافية واالقتصادية واالجتماعية التي تمنع ظهوره، وتجعل الصحة ال تعني 

هذا األمر ال يتوفر لغالبية الفلسطينيين رجاال . االنسان يتمتع بنوعية حياة مميزة تساعد على استثمار كافة طاقات االنسان
لنفسية، وبسبب االفقار، الحصار وصعوبة الوصول لخدمات الصحة ونساء بسبب ممارسات االحتالل وآثاره الصحية وا

سيتم تسليط . الوقائية والعالجية، وتحديدا لمرضى األمراض المزمنة والخطيرة، وفي قطاع غزة أكثر من الضفة الغربية
 .الضوء على بعض هذه القضايا وآثارها متوسطة وطويلة األمد

 
 من قانون الصحة الفلسطيني 3المادة 

ى الوزارة اعطاء األولوية لرعاية صحة المرأة والطفل واعتبارها جزء ال يتجزأ من االستراتيجية االنمائية للسلطة عل
 الوطنية الفلسطينية

 
 صحة الطفالت الفلسطينيات 2.5

تتمتع الطفالت الفلسطينيات بمؤشرات صحية أفضل قليال من مثيالتها وسط األطفال الذكور حيث أشارت بيانات وزارة 
% 13.1؛ %22.4أن السبب الرئيس لوفيات الرضع في الضفة الغربية كان أمراض الجهاز التنفسي  3100الصحة عام 

% 3..0للذكور و% 04.1؛ %06.3ج ونقص الوزن بنسبة لإلناث، تليها اسباب ما قبل الوالدة الخد% 24.1للذكور و
وحل في المرتبة الرابعة تسمم  . لإلناث% ..01للذكور و% 02.6؛ %2..0لإلناث، ومن ثم التشوهات الخلقية بنسبة 

 .لإلناث% 1..0للذكور و% 2..0؛ %2..0الدم بنسبة 
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وزارة الصحة في الضفة الغربية لنفس الفترة أن  أما فيما يتعلق بوفيات األطفال دون سن الخامسة فقد أظهرت بيانات 
% 2..2للذكور و% 24.1؛ %26.4السبب الرئيس المؤدي للوفاة تمثل في األمراض المتعلقة بفترة ما قبل الوالدة بنسبة 

ة على هناك أدلف ،فيها االناث عن الذكور في فلسطينوربما تكون هذه المؤشرات من المؤشرات القليلة التي تتميز . لإلناث
وبغض   .وجود توجهات مشابهة في الدول النامية مما دعا البعض الى توقع وجود تميز بيولوجي لالناث على الذكور

 . النظر عن التفسير العلمي لهذه الظاهرة، من المؤكد أن الموشرات تتطور لصالح الذكور مع ازدياد العمر
 

الحظة فروق في النوع االجتماعي في حالتين أساسيتين هما بتحليل أسباب وفيات األطفال أقل من خمس سنوات يمكن م
بينما يموت الذكور بنسبة أكبر ألسباب تتعلق بحوادث  ٫أمراض الجهاز التنفسي وفيها تموت الطفالت أكثر من األطفال

 .حوادثالطرق وحوادث أخرى مما يعكس توجها مجتمعيا عاما بالسماح للذكور باللعب خارج البيت وبالتالي التعرض لل
 

  سنوات المبلغ عنها في الضفة الغربية حسب بعض األسباب المختارة 3-.التوزيع النسبي لوفيات األطفال : 12جدول 
 2.11-2..2والجنس، 

 

 سبب الوفاة
 إناث ذكور كال الجنسين

2009 2010 1022 2009 2010 1022 2009 2010 1022 

 201 101 402 .20 400 101 .20 101 106 سوء التغذية والغدد

 000 000 101 000 000 200 000 000 201 أمراض الدماغ واألعصاب

 006 201 204 006 001 005 006 005 200 الشلل الدماغي

 001 001 101 000 .00 104 002 001 .10 أمراض القلب والشرايين 

 402 402 105 106 101 600 105 .40 605 أمراض الجهاز التنفسي

 1101 4101 1402 1105 1406 1106 1601 1500 1602 بما قبل الوالدةأسباب متعلقة 

 2501 2101 2601 2102 2504 2101 2101 2500 2605 تشوهات خلقية

 101 100 101 102 105 105 402 401 101 الموت المفاجك

 200 101 206 106 101 405 .20 104 104 حوادث الطرق

 004 104 206 104 101 206 201 101 206 حوادث أخرى

 2400 2005 2202 2404 2201 2206 2401 2202 2204 تسمم الدم

 2.01 06. 501 1001 2101 2000 2.01 2105 04. أخرى

 522 522 522 522 522 522 522 522 522 المجموع

 
ناث  من جهة أخرى هناك انخفاض في نسب انتشار فقر الدم بين االطفال، فقد بلغت نسبة المصابون بفقر الدم من ذكور وا 

، إال أن التحسن في الضفة الغربية كان أعلى بكثير 3113عام % 21في حين كانت  3101عام % 02.1في فلسطين 
الصحة اإلنجابية التي ترد الحقا على  من فقر الدم، وتدل مؤشراتمنه في قطاع غزة الذي ما يزال ربع األطفال فيه يعانون 

 . أن النساء هن من ستستمر معاناتهن من مؤشرات صحية متدنية خالل دورة الحياة
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 مختارة لسنواتشهرا  المصابون بفقر الدم حسب المنطقة  12-3نسبة األطفال : 11جدول 
 

 السنة
 المنطقة

2010 1001 

 الضفة الغربية 35.5 2104

 قطاع غزة 41.6 1106

 فلسطين 38.0 5927

 
في الضفة الغربية % 2.2من أطفال فلسطين من نقص الوزن المتوسط أو الحاد، منهم % 2.4عانى  3101في العام 

في قطاع غزة، وهذا موشر آخر يثير التساؤل وخصوصا بسبب ارتفاع معدالت الفقر في قطاع غزة عنها في % ..2و
ن كان يمكن أن يفسر جزئيا بدور مؤسسات االغاثة وتحديدا وكالة غوث وتشغيل الالجئين األنروا في الضفة  الغربية، وا 

وهي الفترة التي تلت  3111المؤشرات الحالية فيها تحسن عن مؤشرات العام . رعاية األطفال دون تمييز بين الجنسيين
أي مباشرة ما قبل االنتفاضة الثانية والتي كانت نسب نقص  3111عام االنتفاضة الثانية ولكنها مازالت أسوأ من موشرات ال

لالناث، مما يؤكد على دور االحتالل في التأثير العام على % 0.2للذكور و% 0.6الوزن المزمن والحاد فيها ال تتجاوز 
 .صحة االنسان الفلسطيني

 
  حادة من نقص الوزن المزمن المتوسط أو الحاد نسبة األطفال دون الخامسة الذين يعانون بصورة متوسطة أو: 23شكل 

 مختارة لسنواتحسب الجنس 

 
 

 النوع االجتماعي والصحة العامة 1.1
طرأ تحسن طفيف على مؤشر صحة النساء غير الحوامل في الفترة االنجابية في فلسطين حيث انخفض عدد النساء اللواتي 

إلى امرأة واحدة من كل خمس نساء تقريبا عام  3113يعانين من فقر الدم من امرأة واحدة من كل ثالث نساء عام 
مؤشرات الفقر بدليل أن الوضع تحسن في الضفة الغربية بنسبة هـذا التحسن يبقى رهنا للتغيرات االقتصادية و  . 3101

 .أكبر من قطاع غزة حيث مازالت امرأة من كل ثالث نساء تقريبا تعاني من فقر الدم
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 مختارة لسنوات المنطقة حسب الدم بفقر المصابات سنة 32-11 الحوامل غير النساء نسبة :11 جدول
 

 السنة
 المنطقة

2010 2002 

 الضفة الغربية 31.4 2605
 قطاع غزة 36.4 1.01
 فلسطين 33.2 .052

 

من جهة أخرى وبصفة عامة، تتعرض االناث بدرجة أكبر من الرجال لألمراض المزمنة ويتلقون عالجا لها ولكن التوجه 
العام هو ازدياد مضطرد في نسب الذين يعانون من أمراض مزمنة بين الرجال والنساء على حد سواء، وقد تضاعفت هذه 

ربما يعكس هذا األمر زيادة في الوعي بالعناية باألمراض المزمنة  . النسب تقريبا منذ عام في السنوات العشر الماضية
ولكن أيضا قد يعني زيادة هذه األمراض بسبب التردي المتواصل في نوعية الحياة وارتفاع المعاناة بسبب االحتالل، ارتفاع 

وليس في فلسطين وحدها،  كما أن هناك تحول عالمي في نمط المراضة من االمراض السارية الى المزمنة.  معدالت الفقر
وهذا يعود أيضا ألسباب تتعلق بنمط التغذية والعوامل البيئية، كوجود المناطق الصناعية والملوثات االخرى، ونمط الحياة 

 .التقليدي الذي يغيب عنه النشاط مثل التمارين الرياضية
 

الذين أفادوا بأنهم مصابون بمرض مزمن واحد على األقل ويتلقون عالجا له حسب الجنس سنة فأكثر  10نسبة األفراد : 11جدول 
 مختارة لسنوات
 

 السنة
 المنطقة

2010 2006 2000 

 ذكور 9.9 13.7 2601
 اناث 13.0 22.4 1002
 كال الجنسين 11.5 18.0 5525
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 التأمين الصحي 1.1
 

 يوجد تغطية لما يقارب نصف أفراد المجتمع الفلسطيني رجاال ونساءالوصول للتأمين الصحي بشكل عام متدن وال 
 

ال يوجد فروق نوع اجتماعي واضحة في نسبة األفراد المؤمنيين صحيا حيث تتساوى تقريبا نسب الرجال والنساء وال يوجد 
فة الغربية قليال عن فروق شاسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء الحصول على تأمين حكومي حيث يزيد في الض

إال أن المالحظ أن الوصول للتأمين الصحي بشكل عام متدن وال يوجد تغطية تأمين صحي لما يقارب نصف . قطاع غزة
هذا االنخفاض يعني عدم حصول نصف الفلسطينيين تقريبا على الخدمات الصحية . أفراد المجتمع الفلسطيني رجاال ونساء

ض، كما يعني أن نسبة كبيرة ال تسعى للحصول على العالج مرتفع التكاليف إال بعد تفاقم الوقائية التي تمنع حدوث المر 
 .الحاجة للعالج

 
  2.11، والمنطقةالجنس  ،التوزيع النسبي لألفراد المؤمنين صحيا  حسب نوع التأمين الصحي: 11جدول 

 

 الجنس المنطقة
 نوع التأمين

 ذكور اناث فلسطين الغربية الضفة غزة
 حكومي .410 4601 4602 6200 1101
 وكالة 2101 2101 2101 2101 2101
 خاص 201 206 201 .10 001

 حكومة ووكالة 1100 1104 1101 2202 1502
 حكومة وخاص 001 001 001 004 001
 وكالة وخاص 006 006 006 006 006
 إسرائيلي 604 600 601 2201 000
 أخرى 001 001 001 001 000
 المجموع 522 522 522 522 522

 
  



PCBS : حصاءات  3102المرأة والرجل في فلسطين، قضايا وا 

 

 

10 

 

 المرأة والصحة االنجابية 1.1
سنة  01منهن يتزوجن بعمر أقل من % .مازالت النساء الفلسطينيات يتزوجن في عمر صغيرة نسبيا حيث مازال حوالي 

 . مما يشكل عبئا على الصحة االنجابية، ونظام الصحة بشكل عام
 

 سنة اللواتي سبق لهن الزواج والمتزوجات حاليا  حسب العمر عند الزواج األول والعمر الحالي، 32-11النساء : 16جدول 
 مختارة لسنوات 

 

 العمر عند الزواج األول
 السنوات

1004 1006 
 

1020 

 406 5.8 102 فأقل 24

21 .0. 8.7 105 

26 210. 11.7 2201 

21 2101 13.2 2105 

25 2401 13.4 13.1 

2. 2200 10.5 11.4 

10 501 9.1 9.2 

12 101 6.7 7.4 

11 102 5.3 104 

11 400 4.2 404 

14 10. 3.0 101 

11+ 105 8.4 .04 

 

في انخفاض تدريجي ووصل إلى  متوسط حجم األسرةهناك تحسن تدريجي في الصحة اإلنجابية للمرأة الفلسطينية حيث أن 
، مما يعني بالتأكيد تخفيف األعباء اإلنجابية وأعباء رعاية األسرة للنساء 0224عام  6.1مقابل  3101عام  1..

 ههذ . وعلى الرغم من ذلك تعاني النساء بشكل خاص في سن االنجاب وتحديدا فيما يتعلق بالحمل والوالدة. الفلسطينيات
 . السرة وارتفاع معدالت البطالةالمعاناة تزيد مع تأثير عوامل أخرى مثل الفقر، وانخفاض دخل ا

 
    أن اثنتين من كل خمس نساء حوامل في قطاع غزة في المرحلة العمرية 3101لعام  مسح األسرة الفلسطينيتشير مؤشرات 

كما مازالت امرأة من كل ثالث نساء حوامل تقريبا تعاني من فقر الدم أثناء الحمل   .سنة تعاني من فقر الدم 12-.0
وهي نسبة مرتفعة ولها تداعيات كبيرة على صحة األم والطفل على % 11وترتفع النسبة في قطاع غزة لتصل الى حوالي 

 .حد سواء
 

  خصوبة المراهقات والوالدات التي تتم في سن الطفولة 6.1
 (سنة 02-.0)وتقاس بمعدالت الخصوبة للمراهقات بعمر  0111والدة لكل  64المراهقات الفلسطينيات تبلغ خصوبة 

 3101في مصر عام  0111والدة لكل  12وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة مع دول مجاورة حيث ال تزيد النسبة عن 
  . 3100في األردن عام  0111لكل  .3وحوالي 
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في قطاع غزة، وذلك  2.في الضفة الغربية مقابل  .6خصوبة المراهقة في الضفة الغربية إلى يالحظ ارتفاع معدالت 
في قطاع غزة، وتبلغ خصوبة المراهقات  0..في الضفة الغربية و 1بعكس التوجه في معدالت الخصوبة العامة التي تبلغ 

 .في المخيم 46في الحضر و 60مقابل  10في الريف الفلسطيني 
 

لمؤشر الذي يعتبر من مؤشرات األلفية انتشار الزواج المبكر والحمل المبكر في فلسطين كما يعكس عبئا ويعكس هذا ا
صحيا على صحة النساء اإلنجابية، ومخاطر على صحة األم والجنين، وعلى ازدياد الطلب على خدمات الصحة اإلنجابية 

 . ظ على اإلنجازات الحالية في مجال الصحة اإلنجابيةمما يشكل عبئا اقتصاديا وتنمويا على السلطة الفلسطينية للحفا
 

 .2.1معدل المواليد للنساء المراهقات ومعدل الخصوبة الكلية، : 17جدول 
 

  
سنة، وتتشابه  01في نفس الوقت تدل المؤشرات على أن واحدة من كل خمس نساء تقريبا أنجبن طفال حيا قبل عمر 

أنجبن طفال قبل  (سنة 02-.0)نساء متزوجات في عمر  01النسب في المناطق والمواقع المختلفة، بل أن واحدة من كل 
عاما وهذه نسب مقلقة لناحية صحة األم والجنين، واألعباء التنموية والصحية التي يتركها هذا األمر على  .0أن يتممن 

 .الدولة بشكل عام
  

 الخصائص الخلفية معدل الخصوبة العام (سنة 12-11)للنساء  الخصوبة العمريةمعدل 

 المنطقة    

 الضفة الغربية 400 61

 قطاع غزة 102 .1

 فلسطين 404 61

  
 نوع التجمع

61 401 
 حضر

52 401 
 ريف

16 102 
 مخيم
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 1121سنة،  23-.2سنة والنساء في العمر  12-11اتجاهات االنجاب بين النساء في العمر : 18جدول 
 

 (سنة 12-11)النساء في العمر 
         النساء في عمر 

اللواتي انجبن  (سنة 54-50)
 سنة 01طفال قبل بلوغهن 

لديهن طفل واحد  الخصائص الخلفية
على االقل على 

 قيد الحياة
انجبن طفال قبل  بدان بالحمل حوامل بالمولود االول

 سنة .0بلوغهن 

 المنطقة          
 الضفة الغربية 17.2 0.8 68.9 21.7 47.2
 قطاع غزة 17.0 1.4 72.5 20.3 52.2
 فلسطين 17.1 1.1 70.6 21.0 49.6

     
 نوع التجمع

 حضر 16.9 1.4 70.3 21.8 48.5 
 ريف 19.3 0.0 69.4 18.6 50.9
 مخيم 15.8 0.0 73.9 19.3 54.6

 
 

 سنة، حسب الفئة العمرية الحالية  10و 11سنة اللواتي رزقن بمولود حي في العمر  32-11نسبة النساء : 19جدول 
 1121والمنطقة،  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة

 فئات العمر

النساء اللواتي رزقن 
بمولود حي قبل 

 سنة .0بلوغهن 

النساء اللواتي رزقن 
بمولود حي قبل 

 سنة 01بلوغهن 

اللواتي رزقن النساء 
بمولود حي قبل 

 سنة .0بلوغهن 

النساء اللواتي رزقن 
بمولود حي قبل 

 سنة 01بلوغهن 

النساء اللواتي رزقن 
بمولود حي قبل 

 سنة .0بلوغهن 

النساء اللواتي رزقن 
بمولود حي قبل 

 سنة 01بلوغهن 

      

1.4 - 0.8 - 1.1 - 15-19 

1.0 17.0 1.5 17.2 1.3 17.1 20-24 

0.8 16.2 0.9 14.7 0.8 15.3 25-29 

0.8 20.4 0.6 15.2 0.7 17.1 30-34 

0.3 24.5 0.6 19.3 0.5 21.1 35-39 

0.8 15.8 0.6 14.4 0.6 14.9 40-44 

0.6 14.4 0.5 17.2 0.5 16.3 45-49 

 المجموع 17.0 0.8 16.2 0.8 18.3 0.8
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الحمل، حيث ينتشر وعي مجتمعي عام بأهمية هذه المرحلة في حياة المرأة تحسنت ظروف العناية بصحة المرأة أثناء 
 .، لكن جودة الخدمة تبقي التحدي األبرزوطفلها

 
بشكل عام تحسنت ظروف العناية بصحة المرأة أثناء الحمل، حيث ينتشر وعي مجتمعي عام بأهمية هذه المرحلة في حياة 
المرأة وطفلها، ولم تكن هذه الرعاية متدنية منذ بدأت تتوفر معلومات احصائية وان كانت  نسبة النساء اللواتي تلقين رعاية 

وهي نسبة مرتفعة وان كانت ال تؤشر بالضرورة  3101عام % 21إلى  0226عام % 21.6صحية ارتفعت تدريجيا من 
إلى تحسن في مساهمة أو أداء السلطة الفلسطينية في توفير مثل هذه الرعاية، فالنساء في قطاع غزة الذي يعاني من 

اء رعاية أثناء ظروف افقار وحصار وتدني في جميع المؤشرات االجتماعية واالقتصادية تتلقى فيه نسبة أعلى من النس
الحمل وتزيد عن تلك المتوفرة في الضفة الغربية، ويعود االمر إلى توفير األنروا لهذه الخدمات مجانيا لجميع الالجئات 

 . الفلسطينيات
 

اللواتي أنجبن في السنتين السابقتين للمسح وتلقين رعاية صحية أثناء الحمل  (سنة 32-11)التوزيع النسبي للنساء : 11 جدول
 مختارة لسنواتسب المنطقة ح

 

 السنة
 المنطقة

2010 2006 2004 2000 2..6 

 الضفة الغربية 93.5* 94.0* 96.1* 98.7* 105.

 قطاع غزة *601. 98.3* 97.2* 99.1* 501.

 فلسطين 94.6* 95.6* 96.5* 98.8* 9522
 تشمل النساء اللواتي أنجبن خالل الخمس سنوات السابقة للمسح: (*)

 
 أهداف األلفية التنمويةمن 

على مدار األعوام السابقة، " النفاسية"ال تتوافر بيانات لحساب معدل وفيات : تحسين صحة األمومة :سالهدف الخام
أما فيما يتعلق بنسبة الوالدات التي تجري تحت إشراف موظفي صحة من ذوي المهارة فنجد أنها ارتفعت عّما كانت 

 ..1.2في العام % 20لتصل إلى % 23.2حيث بلغت  1223عليه في عام 
 

في % 21الرعاية التي تتمتع بها النساء أثناء الحمل ال تستمر لما بعد الوالدة حيث تتراجع من مايقارب الرعاية الشاملة 
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تحسنت بمستوي % ..21الى أقل من النصف حيث ال تتجاوز النسبة  3101العام 

تربط . اال أنها أقل بكثير من النسبة الالزمة لتمتع النساء بدرجة مالئمة من الصحة االنجابية 0226عام الضعف منذ ال
هذه النسبة بتدني مستويات المعيشة وارتفاع معدالت الفقر وانخفاض معدالت التعطية بالتأمين الصحي والضمان 

 .الوالدة االجتماعي أكثر منها بمعدالت الوعي بأهمية الرعاية الصحية بعد
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سنة اللواتي أنجبن خالل السنتين السابقتين للمسح وتلقين رعاية صحية بعد الوالدة حسب  32-11نسبة النساء : 12جدول 
 مختارة لسنواتالمنطقة 

 

 السنة
 المنطقة

2010 2004 2000 2..6 

 الضفة الغربية 22.7* 42.4* 42.4* 42.4
 قطاع غزة *2400 33.2* 33.2* 33.2
 فلسطين 19.7* 26.3* 34.5* 3521

 .تشمل النساء اللواتي أنجبن خالل الخمس سنوات السابقة للمسح(: *)
 

  ة اإلنجابية التي تتلقاها النساءأنواع خدمات الصح 7.1

من النساء على رعاية % 21 حصلتعلى الرغم من ارتفاع معدالت التغطية والرعاية في مرحلة الصحة اإلنجابية حيث 
من النساء تلقين % 41فقط  ،(على يد كادر مؤهل) بوجود رعاية صحية انجبن% 22و (زيارات على االقل 1)الحمل أثناء 

 لذا فمن المالحظ ان هناك فجوة في الخدمات المقدمة للسيدات الحوامل، وأنجميع الفحوصات الطبية الالزمة أثناء الحمل، 
نوعية عناية فائقة يمكنها التدخل قبل وأثناء وقوع أي أزمات صحية الخدمات المقدمة ليست ذات جودة مرتفعة وال تعكس 

 .لألم والجنين
 1121، سنة اللواتي انجبن خالل السنتين السابقتين للمسح 32-11النساء : 21شكل 

 
 

تزال لديهن حاجة غير ملباة لوسائل تنظيم األسرة، حيث ال تتجاوز هذه النسبة  نسبة محدودة من النساء الفلسطينيات ما
وتزيد في قطاع غزة عن مثيالتها في الضفة الغربية، اذا ما قورنت فلسطين ببعض دول الجوار نجد أن النسبة % 6..0

دام وسائل تنظيم االسرة ستكون مرتفعة نسبيا، بالمقابل اذا ما تم تلبية حاجة هؤالء النساء سنجد أن نسب انتشار استخ
، وهذا تطور هام ينعكس على معدالت الخصوبة ونوعية الحياة والصحة االنجابية بشكل %61مرتفعة وتصل إلى حوالي 

ن كان لم ينعكس ايجابيا على مشاركة المرأة الفلسطينية في االقتصاد وفي سوق العمل كما تم االشارة في فصل  عام وا 
 . االقتصاد

77.2 

98.0 
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 سنة المتزوجات حاليا والالتي لديهن حاجة غير ملباة إلى وسائل تنظيم األسرة  32-11نسبة النساء : 11جدول 
 1121المنطقة،  حسب

 

 المنطقة 0252

 الضفة الغربية .240

 قطاع غزة 2100

 فلسطين .512
 

 ختارةم لسنواتسنة المتزوجات حاليا ويستخدمن وسيلة تنظيم أسرة حسب المنطقة  32-11نسبة النساء : 11جدول 
 

 السنة
 المنطقة

2010 2006 2004 2000 

 الضفة الغربية 54.3 55.0 1102 1102
 قطاع غزة 46.1 43.0 41.7 4501
 فلسطين 51.4 50.6 50.2 1021

 

 المرأة الفلسطينية وسرطان الثدي 8.1
يعتبر سرطان الثدي المسبب الثاني لوفيات النساء عالميا والسبب الثالث فلسطينيا حسب احصاءات وزارة الصحة 

عام % 00الفلسطينية التي أعلنت أيضا ارتفاع نسبة االصابة بسرطان الثدي من اجمالي عدد المصابين بالسرطان من 
اء المصابات بالسرطان وتتركز أغلب االصابات في من اجمالي عدد النس% .2، وحوالي 3101عام % 02الي  3111

تبذل الوزارة جهودا حثيثة للتوعية بهذا المرض الخطير الذي تبلغ معدالت الشفاء منه   .سنة 2.و 31الفئة العمرية بين 
 . اذا تم اكتشافه مبكرا% 11حوالي 

 

       % 12الي  ...2عام % 11ارتفعت نسبة االصابة بسرطان الثدي من اجمالي عدد المصابين بالسرطان من 
 .2.1عام 

 

 صحيلالعاملون في القطاع ا 9.1
 

فقط من مجموع األطباء المسجلين في نقابة األطباء % 13.0تشكل النساء العامالت كطبيبات بشريات نسبة 
في قطاع غزة، أما % 2..1مقابل % 10.0للرجال، وتزيد نسبتهن في الضفة الغربية % 01.2الفلسطينيين مقابل 

 .من أطباء األسنان% 02.0من مقابل %20.2نسبة طبيبات األسنان فهي 
 

يشهد القطاع الصحي مثله مثل العديد من القطاعات تمييزا أفقيا وعموديا على أساس النوع االجتماعي في نسبة الرجال 
التعليم من القطاعات المقبولة اجتماعيا و وعلى الرغم من أن الصحة . الت في هذا القطاع الخدماتي الهاموالنساء العام

للنساء، إال أن العمل في قطاع الصحة يتطلب تدريبا وسنوات تعليم أطول نسبيا من تلك التي يتطلبها قطاع التعليم مما 
من مجموع األطباء المسجلين % 01.1حيث لم تتجاوز نسبتهن  يفسر جزئيا قلة تمثيل النساء العامالت كطبيبات بشريات

% 04.1للرجال، كما يفسر جزئيا ازدياد نسبة الطبيبات في الضفة الغربية % 3..1في نقابة األطباء الفلسطينيين مقابل 
كانيات حيث يعاني قطاع غزة المعزول واألكثر فقرا من عدم وجود كليات طب وعدم وجود إم% 01.2مقابل قطاع غزة 

مادية لالستثمار في تعليم النساء مهنة الطب لفترة طويلة وخارج البالد وبالتالي تناقص في نسب النساء العامالت في هذه 
 .المهنة
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من الرجال وفي الضفة % 43.1مقابل % 34.3في المقابل تزيد نسبة طبيبات األسنان من اجمالي عدد أطباء األسنان 
فتعلم طب األسنان يحتاج بفترة زمنية ومقابل مادي أقل من الطب %( .3مقابل % 31)الغربية عنها في قطاع غزة 

 .البشري، وتتوفر كليات لطب األسنان في الضفة الغربية
 

من اجمالي المسجلين في نقابة التمريض % 3.أما أفقيا فمهنة التمريض هي مهنة نسوية بامتياز وتصل نسبة النساء إلى 
ضعف مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل، ومهنة التمريض من المهن المقبولة اجتماعيا  وهذه نسبة تبلغ أكثر من

للنساء وان كان االقبال عليها يشهد تراجعا متواصال لصالح الرجال الذين باتوا ينافسون على هذه المهنة في ظل محدودية 
 .سوق العمل الفلسطيني

 
تثقيف الصحي وعددهم كبير تحديدا في قطاع العمل األهلي، وغالبا ما تكون ات في ال/ال تتوفر معلومات حول العاملون

 .المثقفة الصحية امرأة تعمل مع أكثر الفئات االجتماعية فقرا وتهميشا
 

 مختارة لسنواتالعاملون في القطاع الصحي حسب الجنس والمنطقة : 11جدول 
 

العاملون في القطاع 
 الصحي

 فلسطين قطاع غزة الضفة
 اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 
 المجموع اناث ذكور المجموع

0222 

 4,427  472 3,955 2,493 264 2,229 1,934 208 1,726 أطباء

 1,382  227 1,155  400  80  320 982 147 835 اطباء اسنان

 2,010  659 1,351  938 300  638 1,072 359 713 صيادلة

 5,640 3,036 2,604 2,140 884 1,256 3,500 2,152 1,348 ممرضين

0250 

 7,111 970 6,141 3,616  391 3,225 3,495  579 2,916 أطباء

 3,663 1,001 2,662 1,577  323 1,254 2,086  678 1,408 اطباء اسنان

 5,362 2,907 2,455 2352 1,244 1,108 3,010 1,663 1,347 صيادلة

 11,631 6,044 5,587 6,546 2,893 3,653 5,085 3,151 1,934 * 3100ام ممرضين لع

  .غير متوفرة 3103يرجى العلم أن عدد الممرضين لعام  *
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 خالصة 10.5
مازال التركيز األساسي في صحة المرأة على قضايا الصحة االنجابية وتحديدا فترة الحمل والوالدة بينما تقل الخدمات 

فالطفلة الفلسطينية والتي تبدأ بقدرات بيولوجية الصحية وتتراجع المؤشرات بدرجة ملحوظة في جميع مراحل العمر األخرى، 
أعلي من الطفل الذكر ما تلبث أن تعاني وبدرجة أكبر تدريجيا كلما زاد العمر من تراجع في مؤشرات الصحة تبلغ ذروتها 

 .في مرحلة ما بعد الوالدة
 

المتوسط والبعيد في تخفيف األعباء انخفاض معدالت الخصوبة واالرتفاع التدريجي في سن الزواج يساهم على المدى 
الصحية على المرأة الفلسطينية، اال أن هناك حاجة كبيرة لالهتمام بالحاجات الصحية للنساء الفلسطينيات في مراحل دورة 
العمر المختلفة، وتحديدا في سن المراهقة، والشيخوخة، والنساء غير المتزوجات، النساء غير المنجبات، وفي مرحلة مابعد 

 .لوالدة والرضاعةا
 

يالحظ ازدياد االهتمام الحكومي باألمراض التي تتعرض لها النساء على وجه التحديد مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم 
يالحظ أيضا ازدياد الوعي بأهمية الكشف المبكر عن هذه األنواع والذي أخذ أبعادا مجتمعية واسعة في و والمبيضين، 

 .السنوات القليلة الماضية
 
ازال القطاع الصحي يعاني من ندرة الطبيبات، كما يقل عدد الطبيبات المتخصصات، وتتركز العامالت في القطاع م

 . الصحي في مهنة التمريض وان كان عدد النساء العامالت في هذا القطاع يشهد تراجعا متواصال أيضا
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 توصيات 22.1
 

  وتحديدا صحة المراهقة وصحة المسناتاعداد برامج توعية حول صحة المرأة في دورة الحياة 

 زيادة البرامج التي تعنى بصحة المرأة بعد االنجاب 

 االهتمام بقضايا الصحة النفسية للنساء بشكل عام والنساء ضحايا العنف بشكل خاص 

  االهتمام بابتعاث نساء لدراسة الطب والتخصص فيه وعدم اقتصار دور النساء على العمل في مجال الصحة

 االنجابية
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 السادسالفصل 
 
 واإلقتصاد سوق العمل

 
 مقدمة 1.3

مشاركة المرأة الفلسطينية في االقتصاد بشكل عام وفي سوق العمل بشكل خاص هي مشاركة ضئيلة مقارنة بالمعايير 
العالمية واالقليمية، كما أن مشاركتها في االقتصاد الرسمي وفي االقتصاد العائلي غير مدفوع األجر وفي اقتصاد الرعاية 

هذه المالحظات العامة ليست سرا ولم يحدث  . مشاركة الرجل الفلسطينيهي مشاركات عالية وأعلى من ( رعاية األطفال)
السلطة الفلسطينية، بل وقبل ذلك بعقود، والزيادة أو النقصان في المشاركة في سوق انشاء عليها تغيير ملموس منذ بداية 

في دورهن المغيب فيما يتعلق  العمل بنسب ضئيلة ال تعكس تغيرات جوهرية في موقع النساء الفلسطينيات من االقتصاد وال
في نفس الوقت لم تسفر جميع محاوالت احتساب عمل المرأة في القطاع غير الرسمي   .بالمساهمة االقتصادية الفاعلة

والعمل العائلي غير مدفوع األجر في زيادة التقدير الرسمي لهذا الدور، ولم تنعكس هذه المساهمة بالتأكيد في حقوق 
كما يتم في الكثير من الدراسات والتحليالت الميل إلى المبالغة في تقدير دور  . اجتماعية أفضل للنساء اقتصادية أو مكانة

النساء في تعزيز اقتصاد الصمود وتحديدا العمل الزراعي دون تقديم أي من أشكال الدعم الذي يضمن استمرار العامالت 
ستقطاب عمالة جديدة القتصاد الصمود من األجيال الشابة، بل في هذا المجال والحد من التناقص الحاد في مشاركتهن، وا

سنة لاللتحاق في  02على العكس ال يوجد تصدي أو محاولة تغيير للنمط السائد من اشتراط عدد سنوات دراسية تزيد عن 
 .سوق العمل

 
تماعياة التاي تقلاص مان النساء الفلسطينيات يتجهن لسوق العمل في بيئة طاردة وغيار جاذباة علاى صاعيد العوامال االج

المواقع واألوقات التي يمكن أن تعمل بها المرأة وعلى صاعيد المؤشارات االقتصاادية التاي تمياز ضاد النسااء فاي الحقاوق 
 والواجبات

 
أن النساء الفلسطينيات يتجهن لسوق العمل في بيئة طاردة وغير جاذبة على  311148أظهرت دراسة أجريت في العام 

صعيد العوامل االجتماعية التي تقلص من المواقع واألوقات التي يمكن أن تعمل بها المرأة وعلى صعيد المؤشرات 
الفلسطيني يعتبر غير مجد االقتصادية التي تميز ضد النساء في الحقوق والواجبات، مما يعني أن عمل المرأة في المجتع 

 حيث سوق العمل، في والعمودي األفقي الفصل من النساء كما تعاني. اقتصاديا ويشكل مخاطرة من الناحية االجتماعية
 ويشغلن المستويات األخرى، اإلنتاجية القطاعات باقي من أكبر والزراعة بشكل الخدمات قطاعي في النساء عمل يتركز
سيرد بالتفصيل الحقا، وعلى الرغم من أن هذا التشخيص بات معروفا منذ زمن ال تتوفر حتى اآلن كما  الوظائف من الدنيا

االجراءات والسياسات التي تتحدي هذا النمط وتتيح للنساء دخول مهن جديدة أو زيادة عددهن بدرجة أكبر في مراكز صنع 
 . القرار
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د علـــى الـــرغم مـــن أهميتهـــا أمـــرا صـــعب المنـــال ألســـباب عضـــوية فـــي الواقـــع تبـــدو مشـــاركة المـــرأة الفلســـطينية فـــي االقتصـــا
يالحــظ أن االســتراتيجية عبــر القطاعيــة للمــرأة   .وموضــوعية تتعلــق بتركيبــة االقتصــاد الفلســطيني وســوق العمــل الفلســطيني

، كمـا جـاءت 1الفلسطينية تناولـت هـدف زيـادة مشـاركة المـرأة فـي االقتصـاد فـي أدنـى سـلم األولويـات كهـدف اسـتراتيجي رقـم 
 . السياسات المرافقة باهتة ومحدودة وال تعكس حجم التحديات المرافقة

 
 .العمل سوق في المرأة مشاركة نسبة رفع 0االستراتيجي  الهدف

 :السياسة
 .أماكن العمل في التمييز أشكال كافة من العاملة المرأة تكفل حماية التي والتنفيذية التشريعية اإلجراءات جميع اتخاذ. أ 
البطالة  من يعانين اللواتي للنساء االجتماعي في الضمان والحق العمل فرص لتوفير المناسبة التدابير كافة اتخاذ .ب

 .فأكثر تعليم سنة 13  ولديهن
 .االقتصادية الصبغة ذات الوزارات االجتماعي في النوع قضايا ودمج لمأسسة استراتيجية تبني. ج
 .العمل في سوق المرأة مشاركة زيادة على تساعد تحفيزية سياسة تبني .د
 .المنزلي واالقتصاد الرسمي االقتصاد غير في للنساء قانونيا االجتماعية الحماية ضمان .ه
 

بعيــدا عــن التشــخيص التقليــدي المــألوف لواقــع مشــاركة المــرأة فــي االقتصــاد يحــاول هــذا الفصــل تحليــل العالقــة بــين النســاء 
كيــف تــؤثر وتتــأثر النســاء بــالتغيرات االقتصــادية  وكيــف يســاهم ضــعف االقتصــاد فــي  ؛واالقتصــاد مــن جوانــب متعــددة منهــا

ما هي معيقات احتسـاب مسـاهمة المـرأة االقتصـادية و تغييب النساء ويساهم غياب النساء في اضعاف االقتصاد الفلسطيني  
النسـاء فـي  إلشـراكتراتيجية الحديثـة غير الرسمية وماذا سيتغير باحتسابها   كما يحاول الفصل تحليل بعض التوجهـات االسـ

االقتصاد وأهمها قطاع االقراض والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وبـرامج التشـغيل المختلفـة، ومـدى اسـتفادة النسـاء مـن 
 Microwork”.49“توجه العمل الصغير 

 
شكالياتاالقتصاد الفلسطيني  1.6  مزمنة وا 

ال يمكن الحديث عن مشاركة المرأة في االقتصاد دون التنويه إلى واقع االقتصاد الفلسطيني المتردي، والملحق باقتصاد 
االحتالل االسرائيلي، والمكبل باتفاقية باريس االقتصادية المجحفة، والذي يعاني من الفصل التام بين سوق الضفة الغربية 

 . وسوق قطاع غزة
 

تواجه السلطة الفلسطينية أزمات مالية متكررة في الضفة العربية وفي قطاع غزة، ففي الضفة الغربية  3116منذ العام 
 من الجمركي التخليص إيرادات وانخفاض المانحة الجهات تراجعت االيرادات بسبب الدعم الخارجي المشروط الذي تقدمه

 موارد إلى الوصول في التحسن وقلة السياسي اليقين انعدام ادةفي الميزانية باالضافة لزي ُحدِّد مما أدنى مستوى إلى إسرائيل
-3101  الفترة في المرتفع النمو حفز الذي األنفاق، باقتصاد المرتبط البناء نشاط ازدهار أتباط وفي قطاع غزة . اإلنتاج
 .األنفاق تجارة من للحد تدابير اتخاذ في مصر بدأت أن بعد ، كما تضاءل هذا النمو3100
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 أن غياب غير . وللنم دفعة غزة إلى إسرائيل من بها المسموح الواردات زيادة أعطت ،3103 عام من الثاني النصفوفي 
 ألغت ،3103نوفمبر   /الثاني تشرين في إسرائيل بها قامت التي العسكرية العملية جانب إلى للقيود إضافي تخفيف أي

  50.المكاسب هذه من هاماً  جزءاً 
 

االقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد تحت االحتالل والحصار هو اقتصاد عاجز وال يمكنه أن يستوعب القدرات والطاقات 
المنتجه ألفراده، حيث أن المؤشرات االيجابية تدلل على توجهين أساسيين أولهما زيادة عدد الشباب المتوقع دخولهم لسوق 

خصوبة للنساء مما يخفف من ضغوطات الدور االنجابي على النساء العمل في السنوات القادمة، وانخفاض معدالت ال
في جميع الحاالت هناك متطلبات ملحة على السلطة الفلسطينية  . الفلسطينيات ويزيد من امكانيات مشاركة اقتصادية أوسع

 .تحول دون ذلكوصانعي القرارات والمشرعين لتوفير فرص عمل جديدة باستمرار، وتحدي االشكاليات الموضوعية التي 
 

 ة المرأة في سوق العمل الفلسطينيمشارك 1.6
عن مجموعها في عام % 3.. بنسبة زيادة يمثل مما ، 3103 عام في عاملٍ  مليون 0.0 الفلسطينية العاملة القوة تجاوزت
لمنظمة منخفضا ويعود السبب على حسب تقرير  % 12.6 بنسبة العاملة القوى مشاركة في معدل يظل ذلك، ، ومع3100

% 62.0مقابل %04.1 البالغ النسائية العاملة القوة مشاركة معدل في االستثنائي االنخفاض إلى 3102عام  العمل الدولية
  .للرجال بالنسبة

 
 اإلناث عدد يتجاوز المرأة حيث حققتها التي الهامة التعليمية رغم المكاسب ضعيفة النسائية العاملة مشاركة القوة وتظل

 لإلحصاء الفلسطيني المركزي الجهاز عن إحصائيات صادرة وتفيد.  حالياً  الذكور والعالي عدد الثانوي بالتعليم الملتحقات
من الذكور في نفس الفئة % ..10 مع بالمقارنة 3100 سنة فما فوق ملتحقات بالتعليم عام .0من اإلناث % 21 بأن  

      والتعليم إلى أن نسبة الطالبات اإلناث في العام الدراسيالعمرية، كما أشار تقرير صدر حديثا عن وزارة التربية 
في المرحلة الثانوية % 1.2.من مجموع الطلبة في كافة المراحل، لترتفع هذه النسبة إلى % 1.1.شكلت  3103-3102

 عظيمة رةخسا العمل سوق في إلى مكاسب التعليمي التقدم هذا تحويل عدم ويعكس  .من مجموع طالب المرحلة الثانوية
  51.االقتصادية للمجتمع الفلسطيني لإلمكانيات
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 2.12-1223الجنس، حسب في فلسطين  فأكثرسنة  11نسبة القوى العاملة المشاركة من بين األفراد  :23شكل 

 
 

النسـبة تـدريجيا مـن حيـث زادت فـي فلسـطين، لمشاركة النساء الفلسـطينيات فـي سـوق العمـل  العام اإلتجاهيمثل الشكل أعاله 
عـام % 04.1إلـى  0226عـام % 00.1حيـث زادت مـن % .ولكن نسـبة الزيـادة لـم تـزد عـن  3103إلى عام  0226عام 

 . الذي شهد االجتياحات االسرائيلية في الضفة الغربية 3113، بل شهدت انخفاضا في عام 3103
 

الزيادة فاي مشااركة الاذكور، علماا أن الطارفين يعانياان الزيادة في أوساط االناث وعلى الرغم من ضآلتها كانت أكبر من 
 .من سقف زجاجي يحد من التطور بسبب طبيعة االقتصاد الفلسطيني

 

االتجــاه الثــاني هــو أن الزيــادة فــي أوســاط االنــاث وعلــى الــرغم مــن ضــآلتها كانــت أكبــر مــن الزيــادة فــي مشــاركة الــذكور، أن 
ففـي حـين . التطور بسبب طبيعـة االقتصـاد الفلسـطيني الـذي يـؤثر علـى الطـرفينالطرفين يعانيان من سقف زجاجي يحد من 

بلغـت الزيـادة فـي أوسـاط اإلنـاث مـا % 0بأقل مـن  3103-0226زادت مشاركة الذكور في الضفة الغربية خالل الفترة من 
%. 1اإلناث مـا يقـارب  وفي حين تناقصت مشاركة الذكور في قطاع غزة في نفس الفترة الزمنية، زادت مشاركة% 6يقارب 

 .أي أنه برغم التحديات التي تواجه الطرفين، هناك تحسن تدريجي وبطك في مشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل
 

، ولكنهاا مااتزال أقال مان مثيالتهاا فاي 1223نسبة مشاركة النساء في سوق العمل تضااعفت فاي قطااع غازة مناذ العاام 
 .الضفة الغربية

 

الث يمثل زيادة في مشـاركة المـرأة الفلسـطينية فـي الضـفة الغربيـة عنهـا فـي قطـاع غـزة، الـذي يتميـز أيضـا بارتفـاع االتجاه الث
فـي الضـفة  0226عـام % 02.3فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه مشـاركة النسـاء . معدالت الفقر، وبالحصار ومحدودية الفـرص

فــي % 01.2وقــت الــذي وصــلت فيــه مشــاركة النســاء إلــى فقــط، وفــي ال% 4الغربيــة، بلغــت مشــاركة النســاء فــي قطــاع غــزة 
ايجابيــا يمكــن القــول أن النســبة تضــاعفت فــي قطــاع غــزة،  . 3103فــي العــام % 01.1الضــفة الغربيــة، وصــلت النســبة إلــى 

ولكنها ماتزال أقل من مثيالتها في الضفة الغربية مما يؤشر على قضيتين أولهما أن العالقة الطردية بين الفقر وقلة مشاركة 
تســتخدمه  النســاء فــي ســوق العمــل الرســمي، والثــاني عــدم االعتــراف أو احتســاب اقتصــاد الصــمود وهــو اقتصــاد غيــر رســمي

النســاء للحفــاظ علــى اســتمرار العــائالت ويتمثــل فــي صــناعات غذائيــة بيتيــة، وأعمــال انتاجيــة بســيطة، وأنشــطة خدماتيــة مثــل 
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رعاية أفراد داخل أو خارج األسرة مقابل عائد مالي محدود، أو رعاية أطفال لموظفات، أو تنظيف البيوت، أو زراعة حـدائق 
 . وغيرها من األنشطة التي ساعدت األسر الفلسطينية على البقاء  .منزلية لتوفير احتاجات األسرة

 

 2.12-1223 حسب المنطقة، فأكثرسنة  11ناث نسبة العمالة لإل : 11جدول 
 

 المنطقة
 السنة

2..6 1001 1005 1021 

 1401 .510 5600 5400 الضفة الغربية

 .4.0 1101 1100 6506 قطاع غزة

 425. 4125 5322 5221 فلسطين

 

طالما كانت العمالة النسائية في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة المحاصر والذي يعاني من معدالت فقر أعلى، 
عام % 61.6إال أن نسبة العمالة النسائية انخفضت في المنطقتين وان كانت انخفضت بنسبة أعلى في قطاع غزة من 

 . في الضفة الغربية% 2.2ابل انخفاض مق% 04.4أي بمعدل انخفاض  3103عام % 12.2إلى  0226
 

يعانين من قلة المشاركة في العمل فقط بل أيضا من معدالت بطالة أعلى مما يؤثر على معدالت  النساء في فلسطين ال
 . فأكثرسنة تعليمية  02والبطالة تزيد بين النساء اللواتي حصلن على .  البطالة في فلسطين شكل عام

 

 2012 حسب الجنس،  فأكثرسنة  11معدل البطالة لالفرد : 16جدول 
 

 معدل البطالة الجنس
 1001 ذكور

 .110 ناثإ

 0322 المجموع

 

على % ..31و% 23.2البطالة بين النساء أعلى مقارنة بالرجال في فلسطين، حيث بلغت  نسبةتشير البيانات أن 
 مقارنة 3103 عام في% 63.3 ،العمل عن العاطالت سنة 32-.0 الشابات ت نسبةبلغ فقد نفسه الوقت فيو .  التوالي

 %11.1 إلىلتصل  الشبان بين البطالة نسبة ارتفعت ،ايضاً  غزة وفي.  العمل عن العاطلين الشبان من% ..21 مع
 العاملة القوى خارج كانوا الذين الشباب أرباع ثالثة يناهز ما كان وبينما  52.الشابات بين %11.0 مرة ألول وبلغت

 من %20.1 ذلك في بما التعليم، في وال العاملة القوى ليس الفلسطيني الشباب من المائة في %01.1 يكن لم يدرسون،
 .الشابات

 

 ضمان مثل العمل، إلى التعليم من االنتقال لدعم النطاق واسعة برامج وضع إلى واضحة حاجة على المؤشرات هذه وتدل
 تهيئة الواجب من هفإن العمل، سوقاألعداد المتزايدة في  استيعاب على الفلسطينية السلطة قدرة عدمل ونظراً .  الشباب عمالة

 موارد إلى الوصول يتطلب مما العمل، فرص واستحداث بالتوسع الفلسطيني الخاص للقطاع للسماح الالزمة الظروف
احة لعمل الشباب والنساء ليست مطمئنة على أي أن اآلفاق المت ،، المحاصرة من االحتالل االسرائيليواألسواق اإلنتاج

 .المدى القصير والمتوسط وفي ظل االحتالل البغيض
                                                           

 3102تمرت القيود المفروضة عليه، منظمة العمل الدولية، التقرير السنوي حول تعزيز فرص العمل وحماية األشخاص، لن ينمو االقتصاد الفلسطيني إذا اس  52
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فــي مــن اجمــالي العــاملين % 24.2 حيــث تصــل الــى زالــت أكبــر مســاهمة لعمــل المــرأة الفلســطينية فــي القطــاع الزراعــي مــا
لهــذه المســاهمة .  فــي قطــاع غــزة، وهــي نســبة أعلــى مــن مشــاركة النســاء فــي أي قطــاع آخــر% 34.1الضــفة الغربيــة مقابــل 

جانبــــان مهمــــان أولهمــــا دور الزراعــــة فــــي تعزيــــز الصــــمود والبقــــاء فــــي األرض والتصــــدى لالحــــتالل، وتــــوفير ســــلة الغــــذاء 
الحـتالل وسـيطرته علــى االرض الفلسـطينية، ولكنـه أيضـا القطــاع األقـل تنظيمـا واألكثــر عرضـة للمخـاطر بسـبب مضــايقات ا

والميـاه مــن جهـة وبســبب عـدم حصــول النسـاء علــى حقــوق ملكيـة االراضــي التـي يزرعنهــا امـا بســبب ممارسـات خاطئــة حــول 
 .  حق المرأة في الميراث أو لعدم قدرتهن على الحصول على الضمانات واالئتمانات الكافية لشراء أراض

 
مـن الحيـازات % 4.2الـى تـدني الملكيـة الزراعيـة لـدى النسـاء حيـث ان الجهاز المركزي لالحصاء الفلسـطيني شير بيانات وت

نسـاء مقابـل  تمتلكهـامـن الحيـازات الزراعيـة الحيوانيـة % 4.6ذكور، و يمتلكها% 23.0نساء مقابل  تمتلكهاالزراعية النباتية 
مما يحـول النسـاء فـي كثيـر مـن الحـاالت إلـى عـامالت األسـرة ، 3112/3101ذكور خالل العام الزراعي  يمتلكها% 23.1

جميــع هــذه األمــور تشــكل عوامــل طــرد للنســاء العــامالت وتحديــدا فــي قطــاع غــزة .  بــدون أجــر أو عمالــة زراعيــة غيــر مــاهرة
كمنـاطق  الذي يشهد تقلصا متواصال لـألراض الزراعيـة ومخـاطر جمـة للزراعـة فـي المنـاطق الحدوديـة والتـي تتمـدد باسـتمرار

عزل الخط اآلخر يتمثل في اقبال الشابات على العمـل الزراعـي وهـو اقبـال محـدود ألن التوجـه المجتمعـي العـام لعمـل المـرأة 
يدعم عمل المتعلمات وفي قطاع الخدمات وتحديدا الصـحة والتعلـيم علـى حسـاب العمـل الزراعـي، أو أي مهنـة غيـر تقليديـة 

 .أخرى
 

 2.12 -2000نسبة النساء العامالت في القطاع الزراعي من مجموع العاملين في القطاع الزراعي حسب المنطقة، : 17جدول 
 

 المنطقة فلسطين السنة
 قطاع غزة ةالضفة الغربي

2000 38.5 37.3 40.6 

2001 33.3 36.7 23.0 

2002 32.5 37.5 21.2 

2003 36.5 39.4 30.8 

2004 37.9 39.6 32.2 

2005 36.6 40.6 23.3 

2006 38.3 41.9 21.2 

2007 44.1 44.5 42.9 

2008 38.7 40.1 33.1 

100. 3521 1401 2104 

1020 3225 1601 406 

1022 3023 1101 2101 

1021 312. 110. 1104 
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 كة المرأة في القطاع غير المنظممشار  1.6

تشير بيانات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة النساء العامالت في القطاع غير المنظم في فلسطين، 
هذه النسبة أقل بكثير مما كان يسود االعتقاد،  . 3103في العام % 01.6، ولم تزد عن 3112في العام % 01.2بلغت 

منظم ضمن مسوحات القوى العاملة، علما بأن الجزء الكبير من هذا ويعود األمر لكيفية احتساب العمل في القطاع غير ال
 . القطاع ال يمكن رصده ضمن مسوحات القوى العاملة التقليدية

 
 شاريع الصغيرة والمتناهية الصغرمؤسسات االقراض، والم 1.6

ويضــم قطــاع  . تعتبــر اســتراتيجية االقــراض والمشــاريع الصــغيرة مــن االســتراتيجيات التــي يــتم التــرويج لهــا علــى نطــاق واســع
ـــة،  ـــل دائـــرة التمويـــل الصـــغير لوكالـــة األمـــم المتحـــدة، ومؤسســـة اإلســـكان الدولي ـــد مـــن المؤسســـات مث التمويـــل الصـــغير العدي

والمركـز العربـي للتطـوير الزراعـي، وصـندوق التنميـة الفلسـطيني، وجمعيـة  ،"أصالة"والجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال 
إلــى بلــوغ إجمــالي عــدد  3112تشــير إحصــائيات شــبكة اإلقــراض الصــغير، التــي أجريــت فــي حزيــران    .الشــبان المســيحية

محفظـة إقـراض ، بحجـم %12.2مقترًضـا، كانـت نسـبة النسـاء مـنهم  218123المقترضين النشطين في هذه المؤسسات إلى 
 %. 01.4، وقدرت نسبة الوصول إلى السوق المالية المحتملة بـردوال 281348366.إجمالي تقدر بـ 

 
هم في انشاء تعطي قروضا صغيرة جدا ال تكاد تسال تتوفر دراسات كافية حول األثر االقتصادي لهذة المؤسسات، وجميعها 

دوالر، وتبــدأ بجبايــة الســداد مباشــرة، حيــث تــتم  15,000ؤسســة فعلــى ســبيل المثــال أقصــى قــرض تعطيــه الم ،مشــروع نــاجح
وفـي حالـة إعطـاء قـرض، تلجـأ المؤسسـة إلـى وضـع ضـمانات   .في حالـة التخلـف عـن التسـديد ياً ـة قضائ/مقاضاة المقترض

، وفــي بعــض %..6علــى عمليــة التســديد، مــن ضــمنها التــأمين علــى حيــاة المقتــرض، وتحصــل المؤسســة علــى فائــدة قيمتهــا 
هــذا باالضــافة لمخــاطر االقتــراض والتــي يقــع فيهــا العديــد مــن  53.شــهري ا% 0األحيــان، يــتم فــرض فائــدة عاليــة قــد تصــل إلــى 

 مـن البنـوك االقتـراض إلـى األشـخاص مـن العديـد يلجـأ فلسـطين، فـي الصـعبة االقتصـادية لألوضـاع اً ر نظـ  .الشباب والنساء
المسـتطلعين  مـن 95% أن النتـائج بينـت حيـث . ةكماليـ أو رئيسـية احتياجـات تـوفير أو الماليـة أزمـاتهم علـى للتغلب كوسيلة

 الحالي، الوقت في اإلقراض مصادر أهم من تعد التي اإلقراض ومؤسسات البنوك أهمها متعددة جهات من حاليا مقترضين
 54.الشباب من 46% لقروض مصدرا مثلت والتي

 
 المرأة وقطاع األعمال 6.6

فــي القطــاع الخــاص بالمنطقــة كانــت أضــعف مــن أن تســتوعب األعــداد الكبيــرة والمتناميــة للشــبان وتيــرة خلــق فــرص العمــل 
وتصـل معـدالت البطالـة  . وفي ظروف صعبة كهذه، ال تسـتطيع النسـاء المنافسـة علـى قـدم المسـاواة  .الباحثين عن وظائف

، فـإن أحـد التحـديات ذات األهميـة البالغـة فـي ومـن ثـم    .في المائة في كثير مـن بلـدان المنطقـة 11بين النساء الشابات إلى 
يعتبـر قطـاع األعمـال أو  .  مجـال السياسـات سـيتمثل فـي خلـق مجموعـة واسـعة ومتنوعـة مـن فـرص العمـل للنسـاء والرجـال

القطاع الخاص أهم مصدر يمكن أن يوفر عمالة نوعية للنساء ولكنه مع ذلـك يعتبـر مـن المؤسسـات الطـاردة للنسـاء، والـذي 
 .شر فيه التمييز األفقي والعمودي في سوق العملينت

                                                           
53

 3100 ، مركز فؤاد نصار لدراست التنمية،أثر التمويل األجنبي في تمكين المرأة الفلسطينيةعوض اهلل،   
 الباب يقرع المستقبل: 2013الشباب الفلسطيني  واقع منتدى شارك الشبابي، تقرير  54
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فقـط مـن اجمـالي عـدد المسـجلين % 3نسـبة النسـاء المسـجالت فـي غرفـة التجـارة والصـناعة هـي تشير االحصـائيات إلـى أن 
يالحـظ قلـة اقبـال   .كثـر ممـا هـو مسـجلعلى الرغم من أن نسبة النساء العامالت في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أ

، ويـتم التعامـل رغم ما يمكن ان تقدمه الغرفة للنساء العـامالت مـن خـدمات ومزايـا النساء على التسجيل لدى الغرف التجارية
وعي فـي أوسـاط النسـاء إال أن غـرف الـمع هذه المؤسسات الهامة على أنها أندية رجالية مغلقة، وقـد يعـود عـدم االقبـال لقلـة 

مســؤولية فــي عــدم الوصــول للنســاء وتحديــدا للعــامالت فــي الحــرف التقليديــة لتنظــيمهن التجــارة والصــناعة تتحمــل جــزءا مــن ال
 .وتقديم خدمات نوعية مالئمة لهن

 
 المرأة والفقر 7.6

األسر التي ترأسها إنـاث  بأن ،الفلسطينيإلحصاء الجهاز المركزي ل بياناتفيد ت حيث ارتفعت نسبة األسر التي ترأسها نساء
 . .022في العام % .0.في حين كانت % 05. كانت النسبة 5440علما بأنه في ، 5455خالل العام  %104تشكل قرابة 

هـذه األسـر   .أي أن هذه النسبة فـي ارتفـاع مسـتمر، وغالبـا يعـود السـبب لغيـاب الـزوج أو األب بسـبب االستشـهاد أو السـجن
فــي الضــفة الغربيــة  ســها نســاءســر التــي ترأفقــر لألبلغــت نســبة ال حيــث ،غالبــا مــا تكــون أفقــر مــن األســر التــي يرأســها رجــال

  لتبلـغ                                 ترتفع معدالت الفقـر بـين األفـراد فـي قطـاع غـزة عنهـا فـي الضـفة الغربيـةكما  ،في قطاع غزة% .510 مقابل  5502%
متوســط حجــم وأكثــر هشاشـة ف هــي أصـغر حجمــاســر أن هـذه األ علمــاً   .5455علـى التــوالي خـالل عــام % .5.0و %.0.0

  .أفــراد لألســر التــي يرأســها ذكــور 201، مقارنــة بمتوســط مقــداره 5455فــرد خــالل العــام  501 امــرأة بلــغاألســرة التــي ترأســها 
مسؤولية أسرهن ال يتمتعن بخبرات كافية، وال يجدن فرص عمل مناسبة مما يزيد البطالة والفقر  غالبية النساء الالتي يتولينو 

 .بينهن، وبالتالي اعتمادهن على برامج مساعدات وهبات حكومية وأهلية
 

 خالصة 8.6
الواقــع المريــر ، وسيســتمر 3102حتــى العــام  0222ضــع االقتصــادي للمــرأة الفلســطينية شــهد تراجعــا مســتمرا منــذ العــام و ال

القتصاد تحت االحتالل في فـرض سـقف زجـاجي يحـد مـن تطلعـات الفلسـطينيين وتحديـدا الشـباب والنسـاء فـي كسـر األنمـاط 
التقليديــة وخلــق فــرص عمــل جديــدة، أو تغييــر االدوار النمطيــة الموكلــة للنســاء فــي االقتصــاد، فقــد كانــت النســاء دومــا األكثــر 

تعاني النساء من تمييز   .رسات االحتالل القمعية، وتقلص فرص العمل في السوق الفلسطينيتأثرا بالهزات االقتصادية ومما
مستمر في سوق العمل وتقلص عي المساحة المتاحة لهن، وقلة اعتراف بالعمـل العـائلي غيـر مـدفوع األجـر، هـذا باالضـافة 

 .جور، غيرها من أشكال التمييزالرتفاع معدالت البطالة بين النساء وتحديدا الشابات منهن، وتمييز في األ
 

الفرص المتاحة مثل المشاريع الصغيرة والقروض وبرامج التشغيل لم تستطع أن تقدم حلوال جوهريـة وال حتـى تجميليـة لمعانـاة 
وهـي األنمـاط التـي تعتبـر اسـتمرارا طبيعيـا لـدور " المقبولة اجتماعيـا"النساء بل على العكس ساهمت في تكريس أنماط العمل 

 . مرأة في رعاية األسرة واألطفال والمعاقينال
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 التوصيات 9.6
 

  ـــيس فقـــط  النســـاءتوســـيع األعمـــال التـــي تملكهـــا وتشـــغ لها مـــن خـــالل زيـــادة فـــرص الحصـــول علـــى التمويـــل ل
، بل أيضا من ناحية تغيير النظرة النمطية لمشاريع النساء وملكيتها وادارتها، والمهارات الالزمة ليس بوالتدري
 .للبدء بمشروع بل أيضا لالستمرار به وتطويرهفقط 

 
 وطـرق وآليـات تغييـر النظريـة المجتمعيـة الرسـمية إجراء المزيد من األبحاث حـول نوعيـة العمـل المتـاح للمـرأة ،

 .والشعبية لما هو مقبول من عمل النساء
 

  ــــى السياســــات و الخطــــط و تشــــجيع ــــة التــــي تتبن ــــوائح التنظيمي ــــي المجــــاالت الل كوتــــا خاصــــة بمشــــاركة المــــرأة ف
االقتصــادية كمــا فــي المجــال السياســي، واتبــاع سياســة تفضــيل النســاء فــي حــال تشــابه المــؤهالت وتحديــدا فــي 

 .القطاع العام والشركات الحكومية كرائد لعملية تغيير مجتمعي أوسع
 

 عــدادالتــي يمكنهــا أن تســاهم ايجابيــا بزيــادة مســاهمة النســاء فــي االقتصــاد،  القــوانين تعــديل  تنفيذيــة لــوائح وا 
 .ل الفلسطينيلقانون العم حساسة للنوع االجتماعي

 
 عـداد صـياغة النـوع  منظـور مـن العمـل سـوق مخرجـات مـع التعلـيم العـالي مخرجـات لمالءمـة اسـتراتيجية وا 

 .االجتماعي
 

 فبـدون هـذه التسـهيالت سـتبقى المعيقـات االجتماعيـة التـي ةالعامل للمرأة المساندة توالخدما التسهيالت توفير ،
 .تحد من عمل النساء

 
 االقتصـاد فـي المنزلـي العمـل حتسـابعمـل دراسـة جديـة حـول كيفيـة وأهميـة والفائـدة االقتصـادية واالجتماعيـة ال 

 .وتقنينه الوطني
 

  أو الشـامل الصحي لتأمينبا ربطفي القطاع غير الرسمي مثل التوفير خدمات طوعية وبأسعار مالئمة للعامالت ،
 .الضمان االجتماعي وغيرها من الخدمات المستقبلية التي يمكن أن توفرها الدولة مستقبال

 
  وآليات هذا األمر الرسمي غير القطاع في العامالت تسجيل النساءأهمية  حولاعداد دراسة جدوى شاملة. 

 
 لألفراد والمؤسسات والتعاونيات التي تدعم وتشجع منتجات النساء توفير امتيازات ضريبية. 

 
 محليا تسوقه أو/و فلسطين خارج إلى للمرأة المنتج الريفي تصدر التي للمؤسسات جمركية تسهيالت قديمت. 

 
 بما في ذلك في القرى واألماكن النائية تنظيم أيام توظيف وتحديدا للنساء والشباب. 
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 المراجع 21.6
 

  ،3101أصالة، الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال، التمكين االقتصادي للمرأة في الضفة الغربية، فلسطين. 
 

  3101الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، القرير السنوي. 
 

  3101الجريري، اعتدال وفداء البرغوثي، المرأة والعمل، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 
 

  ،3100عوض اهلل، حيدر، أثر التمويل األجنبي في تمكين المرأة الفلسطينية، مركز فؤاد نصار لدراسات التنمية. 
 

  ،3102كعكبان، نضال المرأة الفلسطينية واالقتصاد، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ،
fainfo.ps/atemplate.aspx?id=3192www.wa  

 
  شـــبانة، لـــؤي وجـــواد النـــاجي، دراســـة كميـــة ونوعيـــة حـــول مشـــاركة المـــرأة فـــي ســـوق العمـــل، مركـــز المـــرأة للدراســـات

 .3111والتوثيق، 
 

  3102، 013مكتب العمل الدولي، وضع عمال األراضي العربية المحتلة، مؤتمر العمل الدولي. 
 

  ،الباب يقرع المستقبل: 2013 الشباب الفلسطيني واقع تقريرمنتدى شارك الشبابي. 
 

  ،3103، 26.4محمد، جبريل، المرأة الفلسطينية ضحية االقتالع والتشريد، الحوار المتمدن. 
 

  مركـــز المـــرأة لإلرشـــاد القـــانوني واالجتمـــاعي، المـــرأة الفلســـطينية واألمـــن االقتصـــادي، ورقـــة تقـــدير موقـــف، رام اهلل
 .3103وجنيف 

 
  منظمة العمل الدولية، التقرير السنوي حول تعزيز فرص العمل وحمايـة األشـخاص، لـن ينمـو االقتصـاد الفلسـطيني

 .3102إذا استمرت القيود المفروضة عليه، 
 

  ،2011-2013 الجنسين بين المساواة والعدالة القطاعية لتعزيز عبر الوطنية االستراتيجيةوزارة شؤون المرأة  
 

 FAO, Promoting employment and entrepreneurship for vulnerable youths in the West 

Bank and Gaza Strip, Case studies series 1, 2010.  

  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3192
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 السابعالفصل 
 

 العنف ضد النساء
 

 مقدمة 2.7
ـــى  ـــة والعـــالم للعنـــف المبنـــي عل ـــة العربي ـــد مـــن النســـاء فـــي المنطق ـــل العدي أســـاس النـــوع تتعـــرض المـــرأة الفلســـطينية مثلهـــا مث

االجتمــاعي، حيــث يشــير تقريــر صــدر حــديثا عــن منظمــة الصــحة العالميــة إلــى أن واحــدة مــن كــل ثــالث نســاء حــول العــالم 
عرضــة للعنــف الجســدي أو الجنســي مــرة احــدة علــى األقــل فــي حياتهــا، ممــا دعــا المنظمــة العتبــار العنــف ضــد المــرأة بمثابــة 

لــى أن معــدل انتشــار العنــف ضــد المــرأة الممــارس مــن قبــل شــريك الحيــاة فــي يشــير التقريــر إ. وبـاء عــالمي يجــب التصــدي لــه
 . 55في أفريقيا% 26.6في جنوب شرق آسيا، و% 24.4مقابل % 24بلغ ( بما في ذلك فلسطين)شرق المتوسط 

 
مع الفلسطيني على الرغم من االنتشار الواسع للمارسة العنف ضد المرأة، إال أن هذا العنف ياخذ أشكاال أكثر حدة في المجت

بسبب التأثير المباشر لالحتالل االسرائيلي على الحياة اليومية للفلسـطيني، ومـا يصـاحبه مـن افقـار وحصـار واذالل، للرجـال 
والنساء على حد سواء، مما يؤدي إلى استبطان العنف ومضاعفة آثاره، هذا باالضافة للعنف المباشر واليومي الذي يمارسه 

كما تظهر االحصائيات أن كـل مـن الرجـال والنسـاء عرضـة للعنـف فـي فلسـطين،   .ع أنحاء فلسطيناالحتالل يوميا في جمي
ر السن، إال أن النساء المتزوجات في سن االنجاب ما زلـن األكثـر تعرضـا للعنـف األسـري ممـا اوبنسب متقاربة لألطفال وكب

ى هـذه الظـاهرة ومـا تسـببه مـن خسـائر ماديـة يتطلب تـدخالت ممنهجـة ومنظمـة مـن قبـل جميـع الجهـات المعنيـة بالقضـاء علـ
 .ومعنوية للمجتمع الفلسطيني

 
شــهدت الســنوات القليلــة بعــض التطــورات الهامــة لجهــة االعتــراف بوجــود العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع االجتمــاعي وعــدم 

عديـد مـن الخطـوات لتجـريم انكاره، ولجهة االهتمام بقضـايا العنـف علـى الصـعيد الرسـمي، حيـث قامـت السـلطة الفلسـطينية بال
العنف، وااللتزام بمناهضة جميع أشكاله، واصدار القرارات والخطط التي تساهم في هذا المجال، إال أن هذا االلتزام الرسـمي 

منتشـرة، ومـازال " بشـرف العائلـة"ال يبدو أنه يترجم فعليا على أرض الواقع، فمازالت حاالت قتل النساء على خلفية ما يسـمى 
ضد النساء في جميع األعمار وبجميع األشكار منتشرا على نطاق واسع، مما يعني أن هناك حاجة للمزيد من العمل العنف 

ضـد  العنـف أشـكال كافـة إلغـاء اتفاقيـة علـى عبـاس الفلسـطيني محمـود الرئيس وقع العالمي، المرأة يوم ، 2009آذار 8 وفي
 .)سيداو(  المرأ

 
 الموجـه العنـف: "مفهومـا للعنـف يقـوم علـى أنـه 3102-3100لمناهضة العنـف ضـد النسـاء اعتمدت االستراتيجية الوطنية 

بهـذه  واالقتصـادي، والتهديـد االجتمـاعي والحرمـان واللفظـي، والجنسـي، والنفسـي، الجسـدي، أشـكاله، بجميـع المـرأة ضـد
 .غيـر مباشـر أو مباشـر بشـكل كـان سـواء أنثـى، كونهـا بسـبب وذلـك الحريـة، مـن الحرمان أشكال وسائر واإلكراه، األعمال،
 فـي ذلـك حـدث سـواء بهـا، اقتصـادي أو اجتمـاعي أو عقلـي أو جنسـي أو نفسـي أو جسـدي ألـم أو ضرر إلحاق إلى ويؤدي

 .56الخاصة أو الحياة العامة
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 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/en/ 
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 .3102-3100االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء   

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/en/
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 قرارات وقوانين فلسطينية لحماية النساء من العنف

 المعنفة المرأة حماية بتعزيز 2005 لسنة  366 رقم الوزراء مجلس قرار. 
  0..2بتشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام  0..2قرار مجلس الوزراء عام . 
 ضد التمييز اشكال جميع على القضاء اتفاقية على التصديق بشأن 2009 لسنة  19 رقم الرئاسي المرسوم 
 سيدوا-المرأة  
 21  2.12-2.11العنف ضد النساء لألعوام اقرار االستراتيجية الوطنية لمناهضة  2.11يناير 
 13  123لسانة  13في قاانون العقوباات رقام  .43الغاء العذر المحل عن طريق إلغاء المادة  2.11مايو. 

 .الساري المفعول في قطاع غزة 1243لسنة  03الساري في المحافظات الشمالية، وقانون العقوبات رقم 
 

 عنف االحتالل 1.7
 التـي سـبقت الفتـرة خـالل المسـتوطنين/االحـتالل قوات قبل من مباشر بشكل لعنف تعرضت الفلسطينية األسر نصف حوالي
الغربيـة كانـت  الضـفة وفـي  .الغربيـة الضـفة فـي  47.8% مقابـل ،49.1% غـزة؛ قطـاع فـي األعلـى وكانـت ، 2010تمـوز

 %.61ة وبلغت يقلقيل محافظة في النسبة األعلى
 

كـانون  01رة مـا بـين في عنف االحتالل المباشر وتحديـدا فـي قطـاع غـزة، ففـي الفتـ الماضية تصعيداً شهدت السنوات القليلة 
مباشــرة جـــراء الضــحايا قتلـــوا بطريقــة غالبيــة  فلســـطيني ..0مــا يقــارب استشـــهد  3103كــانون أول  30وحتــى  3103أول 

 إمـرأة 01و ،سـنة 61شـيو  تجـاوزوا ال  1 ،سـنة 04بـين الشـهر و ع مـايقاصر ورض 34منهم أكثر من  الغارات اإلسرائيلية
 . 57شخص 0311تشهاد سأدت إلى ا 3111لحرب على غزة عام ا علمًا أن ،اضافة الى مئات الجرحى

 
ابة رقالمنـــــاطق الفلســـــطينية، بيـــــنهم كافة  نحالة اعتقال مألـــــف ( 4.1) نم رأكث 3102ولغاية  0264العام  منـــــذ لسج
حاليـا يبلـغ عـدد المعتقلـين فـي السـجون ومراكـز التوقيـف اإلسـرائيلية   .58األطفال نم( ات اآلالفرعش)وامرأة ( ألف 03)

 . 59طفالً  .32أسيرة، و 01أسيرًا، منهم  18211حوالي 
 

شـهرًا  03سنة تعرضـوا لعنـف جسـدي مـن قبـل االحـتالل والمسـتوطنين خـالل فتـرة  04-03من األطفال الذكور % 2حوالي 
وبلغــــت هــــذه النســــبة   .فــــي قطــــاع غــــزة% 1.2فــــي الضــــفة الغربيــــة مقابــــل % . ، مــــنهم حــــوالي3100/التــــي ســــبقت تمــــوز

فــي الضــفة الغربيــة ولــم تتعــرض الطفــالت اإلنــاث فــي قطــاع غــزة إلــى % 1.4ســنة،  04-03بــين الطفــالت اإلنــاث 1.1%
 60.عنف جسدي من قبل االحتالل نظرًا لعدم االحتكاك المباشر مع قوات االحتالل هناك

 
شــهرًا  03سـنة تعرضــوا لعنـف نفســي مـن قبــل االحـتالل والمســتوطنين خـالل فتــرة  04-03األطفـال الــذكور مــن % 6حـوالي 

بـين % 0.3وبلغـت هـذه النسـبة   .فـي قطـاع غـزة% 1.1فـي الضـفة الغربيـة مقابـل % 1.4، مـنهم 3100/التي سبقت تموز
 61.في قطاع غزة% 1.1في الضفة الغربية مقابل % 0.4سنة،  04-03اإلناث 
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58
 .3102منتدى شارك الشبابي،   

59 http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=763&mid=3915&wversion=Staging 
60

  http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/violenceSurv_2011A.pdf 
61

  http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/violenceSurv_2011A.pdf 
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 62العنف الذي تتعرض له النساء من قبل الزوج 1.7 
أن النساء اللواتي سبق لهن الزواج من قطاع غـزة ُكـن أكثـر عرضـة للعنـف واإلسـاءة مـن نظيـراتهن مـن الضـفة الغربيـة، وأن 
 النساء اللواتي سبق لهن الزواج من المنـاطق الحضـرية ومخيمـات الالجئـين كـن أكثـر عرضـة للعنـف واإلسـاءة مـن نظيـراتهن

ســـنة كـــن أكثـــر عرضـــة مـــن  11 -01وأظهـــرت النتـــائج أيضـــًا أن النســـاء ذوات الفئـــة العمريـــة مـــن   .مـــن المنـــاطق الريفيـــة
فمــا فــوق للتعــرض ألي نــوع مــن اإلســاءة والعنــف علــى يــد أزواجهــن خــالل الســنة  .1نظيــراتهن اللــواتي تتــراوح أعمــارهن بــين 

 .األخيرة من زواجهن وخالل كامل فترة الزواج
 

% 0.ة بمختلفة في فلسـطين وتبلـغ هـذه النسـت النساء اللواتي سبق لهن الزواج األكثر تعرضا للعنف االسري بأنواعه المازال
فــي الضــفة % 32.2مقابــل ( أي امــرأة مــن كــل اثنتــين تتعــرض ألحــد أشــكال العنــف األســري فــي قطــاع غــزة)فــي قطــاع غــزة 

في % 04.1من النساء في قطاع غزة للعنف الجسدي مقابل  %21.1، كما تتعرض (امرأة من كل ثالث نساء)الغربية أي 
تعــاني النســاء اللــواتي ســبق لهــن الــزواج أيضــا مــن   .الضــفة الغربيــة وهــذه نســب مرتفعــة بالمقارنــة مــع تلــك المســجلة عالميــا

النجــابي، أشـكال العنـف الجنسـي وهـي الحــاالت التـي ينـدر الحـديث عنهــا لغيـر المتزوجـات، ممـا يعنــي أن النسـاء فـي السـن ا
 . والسن الذي يقمن فيه بتربية األطفال والمساهمة االقتصادية في األسرة يكن األكثر عرضة للعنف بأشكاله المختلفة

 
شهرا  الماضية  12نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألنواع محددة من العنف من قبل الزوج خالل : 40جدول 

 المنطقةحسب 
 

 المنطقة
 نوع العنف

 تعرضن للعنف   العنف اإلقتصادي العنف اإلجتماعي العنف الجنسي العنف الجسدي العنف النفسي

 29.9 4206 4405 2001 2104 4505 الضفة الغربية

 51.0 5501 .150 .240 1405 1604 زةقطاع غ

 37.0 1125 1725 5525 0321 .152 فلسطين

 
  

                                                           
مما يشكل قاعدة هامة للمقارنة بين بعض المؤشرات  3100مسح العنف االسري في المجتمع الفلسطيني للمرة الثانية في العام  بإعدادقام الجهاز المركزي  62 

، وعلى الرغم من ذلك البد من التعامل بحذر مع البيانات لعدة أسباب منها طبيعة قضية 3116وتحديدا مع مسح العنف لعام  االحصائية عبر السنوات المختلفة
معية من عنف العنف األسري والتي يغلب عليها السرية، وعدم رغبة األشخاص في توفير الحقائق الكاملة حول ما يتعرضون له، وكذلك اختالف الظروف المجت

للحصار االقتصادي واالفقار  باإلضافة، هذا 3100و  3111افقار وحصار حيث تعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحربين شرستين في األعوام احتالل و 
  .الممنهج
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 ى من العنف خالل فترة زمنية أطولنسب أعل 1.7
% 12.1عند فحص تعرض األشخاص في فلسطين للعنف خالل فترات زمنية تسبق المسح يالحظ ارتفاع هذه النسب لتبلغ 

للرجال وهي نسب مرتفعة جـدا تؤكـد علـى أن غالبيـة أفـراد المجتمـع الفلسـطيني تعرضـوا لشـكل مـن أشـكال % 23.4للنساء و
 . قل خالل حياتهم، وأن الذكور تعرضوا للعنف أكثر من االناث في الضفة الغربية وأقل قليال في قطاع غزةالعنف على األ

 
سنة الذين لم يسبق لهم الزواج وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل فترات زمنية  33-10نسبة األشخاص : 42جدول 

 .2.1/الفترة التي سبقت تموزالجنس خالل المنطقة ونوع التجمع و محددة حسب 
 

 والتجمع المنطقة
 ذكور اناث

 للعنف نتعرض
 اناث

 تعرضوا للعنف
 5606 5101 شمال الضفة الغربية ذكور

 5102 5205 وسط الضفة الغربية

 101. 5101 جنوب الضفة الغربية

 5527 5725 الضفة الغربية

 4525 4325 قطاع غزة

 5322 5223 فلسطين

 5100 1501 حضر

 5606 5.01 ريف

 1100 1501 مخيم

 5322 5223 المجموع

 
 استراتيجيات النساء للتصدي للعنف 7.1

االســتراتيجية األكثــر اســتخداما مــن قبــل النســاء الفلســطينيات هــي اســتراتيجية الســكوت عــن العنــف وعــدم ابــالغ أي أحــد بمــا 
من النساء هذه االستراتيجية التي ربما تعكس عدم ثقة في البـدائل األخـرى المطروحـة، أو عـدم % 2..6حدث حيث تمارس 

بعض النسـاء يمارسـن اسـتراتيجية مقاطعـة الـزوج وعـدم  . وجود وعي كاف بآليات الخروج والتصدي للعنف الممارس ضدهن
 سـلبيا فـي التصـدي للعنـف ورغبـة فـي اسـتمرار من الحاالت كلتا االستراتيجيتين تعكـس فعـال% 4.6.الحديث معه لعدة أيام 
يالحـظ   .مـن النسـاء% 0.2.استراتيجية التحـدث مـع الـزوج ومطالبتـه بعـدم تكـرار فعلتـه مارسـتها   .الحياة الزوجية والعائلية

فـــي . أن االســـتراتيجيات الـــثالث األكثـــر اســـتخداما تـــدل علـــى رغبـــة النســـاء فـــي الحفـــاظ علـــى ســـرية الموضـــوع وخصوصـــيته
أمــا جميــع المؤسســات   .فقــط مــن الحــاالت تطلــب النســاء مســاعدة أحــد األقــارب أو األخــوة وتغــادر بيــت الزوجيــة% 3.21

مـن الحـاالت، % 1.1األخرى فتلجـأ لهـا حـاالت محـدودة جـدا مـن النسـاء حيـث ال تتجـاوز نسـبة اسـتخدام االستشـارة الهاتفيـة 
ع الحاالت بكفاءة واستجابت الحتياجـات النسـاء بنسـبة ال تقـل من الحاالت، علما بأن المؤسسات تعاملت م% 1.1والشرطة 

 .إال أن خصوصية وسرية حاالت العنف تحد من استخدام النساء الفلسطينيات لهذه االستراتيجيات% 21عن 
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واألساليب  2.11/نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن ألحد أنواع العنف خالل الفترة التي سبقت تموز: .3 دولج
 التي اتبعتها لطلب المساعدة

 

 تلقت المساعدة طلبت المساعدة األساليب التي اتبعتها المرأة المعنفة
 5104 1001 تركت البيت وذهبت لبيت والدها أو األخوة أو األقارب

 5204 1505 لم تترك البيت إال انها تكلمت مع والديها  أو األقارب عن األمر

أو جيرانك بهدف االستشارة والتوجيه أو / زميالتك في العملتكلمت مع إحدى 
 حتى الحماية

200. 1601 

 _ 1106 تجاهلت زوجها ورفضت الحديث معه لعدة أيام 

 _ 6101 سكت عن االعتداء ولم تبلغ أحدَا باألمر 

 1102 206 ذهبت إلى أحد وجهاء العشائر في البلد الذي تقيمي فيه

 1.00 005 قضية ضد زوجكذهبت إلى محامي لرفع 

 6605 001 . ذهبت إلى مؤسسة أو مركز نسوي لطلب االستشارة

 1104 005 ذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى ضد زوجها

 .550 004 اتصلت مع إحدى المؤسسات لتلقي االستشارة عبر الهاتف

 .510 .20 تحدثت مع رجل دين ظنت أن له تأثير على المجتمع وعلى زوجها

سياسي ظننت أن له تأثير على المجتمع /تحدثت مع رجل ذو مركزاجتماعي
 وعلى زوجك

001 1.05 

 5100 1201 تحدثت مع زوجها وطلبت منه الكف عن االعتداء عليها

 100. 101 ذهبيت إلى مركز طبي أو صحي للعالج

 
 العنف بين الشباب والشابات 7.6

% 06.3إلـى  وصـلتأن نسبة من لم يسبق لهم الـزواج وتعرضـوا للعنـف مـن كـال الجنسـين  3100أظهرت نتائج مسح عام 
تؤكـد  . فـي الضـفة الغربيـة% 00.2مقابـل % 32.6في فلسطين، وتزيد نسبة التعرض للعنف لكال الجنسين فـي قطـاع غـزة 

، كمــا تبــدو العالقــة أوضــح ببها االحــتالل والحصــار واالفقــارســهــذه النســب العالقــة المباشــرة إلــى األوضــاع المعيشــية التــي ي
عندما نجد أن النساء غير المتزوجات في قطاع غزة، وأن كن يعانين أكثر من نظيراتهن في الضفة الغربية إال أنهن يعـانين 

قـف والتحليـل مـن الرجـال، وهـذه نسـبة تتطلـب التو % 36.2مـن النسـاء مقابـل % 30.1بنسبة أقل من الذكور في قطاع غزة 
لماهية العنف المبني على النوع االجتماعي في زمن الحروب والحصار واالفقار، فالرجال هم عرضة للعنف األسـري بدرجـة 

 . ال تقل عن النساء
 

شهرا  12سنة الذين لم يسبق لهم الزواج وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة خالل  33-10نسبة األفراد : 31 جدول
 المنطقة والجنس سب الماضية ح

 

 ذكور اناث كال الجنسين المنطقة
 2204 2104 .220 الضفة الغربية

 1601 1205 1106 قطاع غزة

 5.23 5.25 5.20 فلسطين
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% .0نسبة أخرى تستوجب التوقف هي ازدياد معدالت العنف األسري ضد النساء غير المتزوجات في وسط الضفة الغربية 
قد تعكس  . ، علما بأن معدالت الفقر تزيد في شمال الضفة وجنوبها%03.2وجنوبها % 01.3مقابل شمال الضفة الغربية 

واجـد عـدد أكبـر مـن المؤسسـات النسـوية والحقوقيـة العاملـة فـي مجـال النسب األعلى وعيا أكبر بقضايا العنف يمكـن ربطـه بت
ممــا يؤكــد هــذه المالحظــة أن  . رفــع الــوعي بقضــايا العنــف والتصــدي لــه، ولــيس بالضــرورة انخفــاض الحــاالت عــدد الحــاالت

ولـم  في المخيمـات% 01.3في المناطق الحضرية في فلسطين، و% 01.2نسب العنف ضد النساء غير المتزوجات بلغت 
 .في الريف الفلسطيني الذي يبعد عادة عن مثل هذه البرامج التوعوية% 4.0تزد عن 

 
 شهرا الماضية 12خالل نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف حسب الحالة الزواجية : 20شكل 

 
 

بنسـب متفاوتـة فـي المجتمـع الفلسـطيني ويعتبـر العنـف الجسـدي األكثـر ممارسـة ضـد االفـراد  ولكـنتنتشر جميع أنواع العنف 
في قطاع غزة، وتتقـارب النسـب بـين الجنسـين % 12.1في الضفة الغربية و% 33.3الذين لم يسبق لهم الزواج ويصل إلى 

عنــف النفسـي ضــد االنــاث ممــا يعكــس فيمـا يتعلــق بــالعنف الجســدي والجنسـي، ولكــن يزيــد العنــف االقتصـادي ضــد الــذكور وال
 .التوقعات المجتمعية من الذكور للقيام بدور رب األسرة المسؤول عن توفير لقمة العيا
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 حسب الجنس الذين لم يسبق لهم الزواج وتعرضوا للعنف من قبل أحد أفراد األسرة  األفرادنسبة  :20شكل 
 فترات زمنية محددة خالل

 
 

مان قاانون العقوباات، ومماا يتطلاب العمال  .43قتل النساء مازال منتشرا بالرغم من الغاء السلطة الفلسطينية للمادة 
 . ضمن استراتيجيات متنوعة للقضاء على هذه الظاهرة

 

نســاء  2امـرأة علــى األقـل فيمــا أجبـرت  32قتلــت  3101-3114تشـير مصـادر المؤسســات النسـوية إلــى أنـه فــي الفتـرة بـين 
، كما رصدت مؤسسات نسـوية قتـل "شرف العائلة"على األقل على االنتحار بسبب االشتباه بارتكابهن جرائم مخلة بما يسمى 

وحتى شهر  3102ذ بداية عام ومننساء في الضفة الغربية،  6زة ونساء في قطاع غ 4منهن  3103امرأة خالل العام  02
مما يعني أن قتـل النسـاء مـازال منتشـرا بـالرغم مـن الغـاء السـلطة الفلسـطينية للمـادة  ،ةإلمرأقتل حالة  .3تم توثيق فقد  أيلول
 . هرةمن قانون العقوبات، ومما يتطلب العمل ضمن استراتيجيات متنوعة للقضاء على هذه الظا 211

 
 العنف ضد كبار السن 7.7

ويحتــرمهم، حيــث تقــل نســب التعــرض للعنــف األســري فــي ( ســنة فمــا فــوق .6)مــا زال المجتمــع الفلســطيني يقــدر كبــار الســن 
أوساط كبار السن، وتزيد نسب هذا العنف في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة حيث مازالت األسر الممتـدة منتشـرة بشـكل 

 . هم، وتهتم باحتياجاتهمواسع، ويميل كبار السن للعيا في أسر كبيرة تحتضن
 

فــي % 31.2فــي فلســطين منهــا % 04.0وتمثــل أكبــر أشــكال العنــف ضــد المســنين فــي االهمــال الصــحي حيــث وصــل إلــى 
في الضفة الغربية مقابل % 02.1منها % 00.1في قطاع غزة، يليها االساءة النفسية وتصل إلى % 1.6الضفة الغربية و 

وعلـى الـرغم مـن هـذه النسـب المنخفضـة مـا . الجسدية واالجتماعيـة فـي جميـع الحـاالتفي قطاع غزة، وتقل االساءة % 4.2
تــزال النســاء الفلســطينيات أكثــر عرضــة للعنــف فــي هــذا العمــر المتقــدم مــن الرجــال، حيــث تبلــغ نســبة النســاء اللــواتي تعرضــن 

 .عنف في خالل دورة الحياةللرجال، ويعتبر هذا امتدادا ألشكال أخرى من ال% ...0مقابل % 01.2لالهمال الصحي 
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 حسب الماضية شهرا   12 خالل األسرة أفراد أحد قبل من العنف أنواع ألحد تعرضوا الذين فأكثر سنة 31 االفراد نسبة: 32 جدول
 العنف ونوع والجنس، المنطقة

 

 المنطقة
 فأكثرسنة  31كبار السن 

 اجتماعيةإساءة  إساءة اقتصادية إهمال صحي إساءة جسدية اساءة نفسية
           كال الجنسين
  1.6          3.8          20.9          3.1            13.4         الضفة الغربية

  1.9          2.8          8.6            2.2            7.3           قطاع غزة

  1.7          3.8          17.1          2.8            11.4         فلسطين

           إناث

  1.7          3.4          22.0          2.7            14.9         الضفة الغربية

  2.8          4.3          10.1          2.6            9.7           قطاع غزة

  2.1          3.7          18.3          2.7            13.2         فلسطين

           ذكور

  1.4          4.4          19.4          3.6            11.6         الضفة الغربية

  0.7          0.8          6.5            1.5            4.1           قطاع غزة

  1.2          3.3          15.5          2.9            9.3           فلسطين

 
 كيفية تعامل المسنين مع العنف 8.7

االستراتيجية األساسية التي يتبعها المسنون في فلسطين عند تعرضهم ألحد أشكال العنف تتمثل في ترك البيت والتوجه 
% 1.3أفادوا بأهم توجهوا لبيت ابنة متزوجة مقابل % 03.2يالحظ أن نسبة   .ألحد األقارب أو األبناء أو األصدقاء

من % 011)توجهوا لبيت ابن متزوج، كما يالحظ أن المسنين حصلوا على أكبر مساعدة من المؤسسات الطبية والصحية 
% 11التي وصلت إلى فقط احتاجوا لهذه المساعدة، يلي ذلك المساعدة من البنت المتزوجة و % ...علما بأن ( الحاالت

  . يالحظ أيضا أن أقل نسبة توجه لطلب المساعدة كانت لرجال العشائر ورجال الدين، يليها الشرطة . من الحاالت
 

هذه النسب تعكس التوجهات الحالية للمجتمع الفلسطيني الذي طالما كان عائليا ويعتمد على العالقات العشائرية واألسر 
لمسنون مع أبناءهم الذكور المتزوجون في نفس البيت، مما يفسر جزئيا توجه المسن لبيت االبنة الممتدة، التي يعيا فيها ا

إال أن التحول التدريجي لألسر النووية واالبتعاد عن االرتباطات العائلية والعشائرية الوثيقة   .المتزوجة خارج األسرة الممتدة
لقضايا العائلية الصغيرة، وان كان مازال لهم اهتمام في حل تضعف دور رجال العشائر والشخصيات المجتمعية في حل ا

 .قضايا معقدة مثل االعتداءات الجنسية وحاالت القتل
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شهرا  الماضية ألحد أفعال العنف حسب األساليب المتبعة  12الذين تعرضوا خالل  فأكثرسنة  31نسبة كبار السن : 34 جدول
 وتلقي المساعدة

 

 األساليب المتبعة
 فلسطين

 تلقي مساعدة توجه لطلب المساعدة
 75.8 11.6 ترك البيت وذهبت لبيت أحد األقارب 

 77.4 6.8 ترك البيت وذهبت لبيت أحد األصدقاء العزيزين عليك 

 85.3 12.3 ترك البيت وذهبت لبيت أحد البنات المتزوجات 

 80.3 4.2 ترك البيت وذهبت لبيت أحد األبناء 

 40.6 1.7 وجهاء العشائر في البلدذهبت إلى أحد 

 77.0 4.4 ذهبت لمكتب الشرطة لتقديم شكوى

 39.2 6.0 تحدثت مع رجل دين

 46.5 3.2 سياسي/ تحدثت مع رجل ذو مركز اجتماعي

 100.0 5.5 توجهت إلى مركز طبي أو صحي للعالج

 
 برامج الحماية من العنف 9.7

لمناهضـة العنـف ضـد النسـاء، وتميـزت هـذه الخطـة ( 3102-3100)طويلـة األمـد أقر مجلس الوزاء الفلسـطيني اسـتراتيجية 
بالمشــاركة الواســعة لجميــع الجهــات المعنيــة، وتحديــد اســتراتجيات محــددة وأولويــات عمــل، ولكــن الخطــة االســتراتيجية تتطلــب 

 .على أرض الواقعخطط عمل قطاعية وسنوية باإلضافة لموازنات محددة تمكن الجهات المسؤولة من تنفيذ الخطة 
 

ن كانـت درجـة الـوعي بأهميـة  كذلك لم تشهد السنوات األخيرة تطورا ملحوظـا فـي الخـدمات المقدمـة للنسـاء ضـحايا العنـف، وا 
وعلى الرغم من ذلك يمكن رصد بعض التطورات الهامة فعلـى سـبيل المثـال تـم . التصدي لهذه الظاهرة قد ازداد بدرجة كبيرة

ـــة اال ـــادة الملموســـة فـــي عـــدد  3111ســـرة فـــي جهـــاز الشـــرطة الفلســـطيني فـــي عـــام إســـتحداث دائـــرة حماي قضـــايا   بعـــد الزي
اإلعتداءات داخـل االسـرة بكافـة أنواعهـا، حيـث تقـوم الـدائرة ومـن خـالل كـادر مؤهـل يتمتـع بمهنيـة عاليـة كـون غالبيـة الكـادر 

ـــيا بإحــــــــــــــدى العلـــــــــــوم ية ، بإســتقبال المعنفــات مــن النســاء واألطفــال متــى كــان المعتــدي مــن االنســان مــن حملــة الشــهادات العلـ
 .63عن الفاعل إن كان من داخل أو خارج االسرة اإلعتداءات الجنسية بغض النـــــظر داخل األسرة، وقضايا 

 
مـــن  مازالــت المؤسســات التــي تعمــل فــي مجـــال مناهضــة العنــف مركــزة فــي مــدينتي رام اهلل وغـــزة، ويوجــد عــدد محــدود جــدا

يوجـد ثـالث بيـوت اليـواء الضـحايا   .المؤسسات التي توفر هـذه الخـدمات فـي المـدن األخـرى أو فـي المنـاطق الريفيـة والنائيـة
في الضفة الغربية، ظل أحدهم مغلقا لفترة طويلة بسبب عدم امكانيـة تـوفير الحمايـة الالزمـة لـه، وتعـرض المركـزين اآلخـرين 

فـي  أمـا  .للعديد من التحديات المتعلقة باالشراف والتمويل وتوفير الكادر المؤهل للعمل والصفة القانونية الناظمة لهذا العمل
 .قطاع غزة فيتوفر مركز ايواء وحيد ال يتلقى التأييد من نشطاء حقوق االنسان بسبب طبيعة األجواء التي يعمل بها

 
 
 

                                                           
63 http://www.palpolice.ps/ar/?page_id=1224 

http://www.palpolice.ps/ar/?page_id=1224
http://www.palpolice.ps/ar/?page_id=1224
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يوجد ائتالفان لمناهضة العنف ضد المرأة أحدهما في الضفة الغربية اآلخر فـي قطـاع غـزة ويعمـالن بصـورة حثيثـة لصـياغة 
م تحويل متكامل لضـحايا العنـف، إال أن تعطـل المجلـس التشـريعي يجعـل مثـل هـذه قوانين واقتراح تشريعات وأنظمة مثل نظا

االقـرار، إال ان الظـاهرة الملفتـة للنظـر والتـي ينبغـي تثمينهـا  القوانين واالجراءات معطلـة وغيـر خاضـعة للنقـاا المجتمعـي أو
ؤون االجتماعية ودائرة جناية األسرة في جهاز هو التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية مثل وزارة شؤون المرأة ووزارة الش

الشرطة ومكاتب المحافظات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك المؤسسات األهلية واألحزاب السياسـية وأجهـزة 
عـي هذا التعاون الوثيق يؤدي لتقارب في األفكار والتوجهـات المجتمعيـة وسـوف يسـاهم فـي خلـق حالـة حـراك مجتم  .االعالم

 .واسع مناهض للعنف
 

فـي هــذا المجـال أيضــا وعلــى الـرغم مــن انشــاء وحـدة حمايــة االسـرة وقيامهــا بــدور هـام فــي دعــم الضـحايا ومســاندتهن، ينبغــي 
ضرورة زيادة عدد النسـاء العـامالت فـي قطـاع الشـرطة والتـي التـزال قطاعـا ذكوريـا ( 0: اإلشارة إلى قضيتين أساسيتين وهما

االستثمار بصورة أكبر في تدريب كوادر الشرطة وزيادة حساسيتهم لقضايا النوع االجتمـاعي بشـكل عـام ضرورة ( 3بامتياز، 
حـول بيانـات لإلحصـاء الفلسـطيني تشير المعلومات التـي جمعهـا الجهـاز المركـزي   .وقضايا العنف ضد المرأة بشكل خاص

، ممـا يشـكل حـاجزا أمـام العديـد مـن النسـاء %2وز إلـى أن نسـبة العـامالت فـي قطـاع الشـرطة ال تتجـا 3100الشرطة للعام 
تشـير العديـد مـن دراسـات الحالـة  . ضحايا العنف للتوجه لطلب المساعدة، وتخوفهن من ردود فعل أفراد الشرطة من الـذكور

 .إلى أن تجارب المعنفات مع جهاز الشرطة ال تشجع على الشكوى مما يتطلب تدريبا ووعيا مختلفا بين أفراد الشرطة
 

 2.11المحافظة والجنس،  /دة العامةعدد أفراد الشرطة حسب القيا: 33جدول 
 

 المحافظة/القيادة العامة
 الجنس

 المجموع
 أنثى ذكر

 .116 16 1121 القيادة العامة

 612 11 .61 جنين

 120 6 104 طوباس

 110 6 164 قلقيلية

 440 25 411 طولكرم

 165 41 116 نابلس

 125 . .10 سلفيت

 511 26 521 رام اهلل والبيرة

 111 .2 114 أريحا واالغوار

 265 1 261 القدس

 456 15 415 بيت لحم

 .55 12 515 الخليل

 7,675 .01 7,419 المجموع

 الفلسطينية الشرطة: المصدر
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 خالصة 21.7
الذي يعاني مـن وتيـرة عاليـة مـن العنـف يشكل العنف المبني على أساس النوع االجتماعي تحديا أساسيا للمجتمع الفلسطيني 

سرة والعنف األسري الموجه للذكور واالناث على حد سواء والعنف المجتمعي خارج األ الخارجي الممارس من قبل االحتالل،
شـهدت السـنوات القليلـة الماضـية تطـورات ملحوظـة باتجـاه االعتـراف بالمشـكلة  . وفي مختلف األعمار والحاالت االجتماعيـة

صـدي لهـا مــن خـالل تبنـي خطــة وطنيـة طويلـة األمــد، ومـن خـالل تعطيــل نصـوص قـوانين مجحفــة بحـق النسـاء، واعــداد والت
كمــا لــوحظ ازديــاد وتيــرة   .مســودات قــوانين عصــرية يشــارك فــي اعــدادها مؤسســات المجتمــع المــدني وجميــع الجهــات المعنيــة

لمجــال، وبنــاء تحالفــات وطنيــة وقطاعيــة، واســتثمار المنــا  التنســيق بــين المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة العاملــة فــي ا
 . الدولي واالقليمي المناهض لعنف االحتالل

 
علــى الــرغم مــن هــذه الخطــوات الهامــة مازالــت النســاء تقــل بادعــاء الحفــاظ علــى شــرف العائلــة، ومــازال األطفــال مــن الــذكور 

ة، ومازالـت النسـاء المتزوجـات فـي مرحلـة االنجـاب األكثـر واالناث يتعرضون لمعدالت مرتفعة من العنف داخل وخارج األسر 
 .تعرضا للعنف بشتى أنواعه، ومازال العنف الجنسي من القضايا التي يلقى عليها الكثير من السرية والكتمان

 
فــي نظــرة استشــرافية للمســتقبل وباتجــاه القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء البــد مــن تعزيــز الجهــود المجتمعيــة 
ـــوفير خـــدمات أفضـــل للنســـاء  ـــة فـــي المجـــال لت ـــة العامل ـــر الحكومي ـــة وغي ـــين المؤسســـات الحكومي ـــز التنســـيق ب القائمـــة، وتعزي
المعنفــات، ولكــن أيضــا لتــوفير بــرامج توعيــة ووقايــة وحمايــة مــن ممارســات العنــف، تبــدأ مــن األســرة وتمتــد للمدرســة ومكــان 

 .العمل، والحياة العامة
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 توصيات 22.7
 

 ون جميــع الجهــات المعنيــة مــع الجهــاز المركــزي لالحصــاء الفلســطيني لجمــع بيانــات دوريــة كافيــة عــن ضــرورة تعــا
 .العنف المبني على أساس النوع االجتماعي في فلسطين، واتجاهاته وأنماطه

 
  المزيــد مــن األبحــاث المتخصصــة فــي تحليــل وتســليط الضــوء علــى ظــاهرة العنــف المبنــي علــى النــوع االجتمــاعي

، واستخدام أرقام واحصـاءات الجهـاز المركـزي لالحصـاء الفلسـطيني فـي توحيـد الفهـم (ضد الرجال والنساءالموجه )
 .المجتمعي لهذه الظاهرة، وربط مؤشرات العنف بمؤشرات الفقر ومؤشرات اقتصادية واجتماعية أخرى

 
 الشـرطة  وأفـراد المستشـفيات المـرأة وطـواقم ومنظمـات االجتماعيـة المؤسسـات فـي العـاملين التـدريب لألفـراد تـوفير

 .حول قضايا العنف ضد المرأة
 

 للنساء ضحايا العنف الخدمات تقديم تتولى التي المؤسسات بين مختلف التنسيق تعزيز. 
 

 القــانوني مــن أهــم احتياجــات النســاء بشــكل عــام والنســاء ضــحايا العنــف بشــكل خــاص، وال لنظــام مــازال اصــالح ا
قوبات عصري يحترم حقوق االنسان وحقوق المرأة بـل يتعـدى األمـر لمؤسسـات يتوقف األمر على اصدار قانون ع

نفاذالقضاء   .القانون وا 
 
 تتــوفر بــرامج قليلــة الشــراك الرجــال فــي . اشــراك الرجــال فــي بــرامج مناهضــة العنــف هــو توجــه يلقــى التأييــد عالميــا

فـي الخطــط والمشــاريع واألنشــطة  مناهضـة العنــف ضــد المــرأة ممـا يتطلــب التوســع فــي مثـل هــذه البــرامج وتضــمينها
 .المستقبلية
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 المراجع 21.7
 

  تقرير النتائج الرئيسية 3100الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، نتائج مسح العنف للعام ،
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/violenceSurv_2011A.pdf 

 
 كل النساء معا اليوم وغدا، النساء اللواتي استفدن من خدمات المؤسسات العاملة على مكافحة العنف : جمعية سوا

هن وتوصـــياتهن فـــي المجتمـــع الفلســـطيني، دراســـة لمـــدى رضـــا النســـاء عـــن الخـــدمات المقدمـــة لهـــن وأهـــم احتياجـــات
 .3112لتحسين هذه الخدمات، 

 
  حــاج يحيـــى، محمـــد، العنـــف ضـــد النســـاء فـــي المجتمــع الفلســـطيني عـــرض وتحليـــل لنتـــائج مســـح الجهـــاز المركـــزي

 .(3100)لإلحصاء الفلسطيني 
 

 UNFPA ،دراســـة تحديـــد احتياجـــات: دمـــج الرجـــال فـــي بـــرامج النـــوع االجتمـــاعي ومناهضـــة العنـــف ضـــد المـــرأة ،
3100. 

 
  اصـــدار منتـــدى  نمب، تقريـــر لباع اريقالمســتقبل : 3102ب الفلســـطيني لشبااقع وا ريرتقتــدى شـــارك الشـــبابي، من

  .3102شارك الشبابي بالشراكة مع مركز التمكين االقتصادي للشباب، 
 

 والفتيـات  النسـاء تشـعر ال لمـاذا :واألمـن الفلسـطينية المسـلحة، المـرأة القـوات الديموقراطية على جنيف للرقابة مركز
 .3112باألمن،  الفلسطينيات

 
  3102-3100وزارة شؤون المرأة، االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. 

 
  الصفحة االلكترونية للشرطة الفلسطينيةhttp://www.palpolice.ps/ar/?page_id=1224 

 
  WHO, Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health 

effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence, 2013. 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/violenceSurv_2011A.pdf
http://www.palpolice.ps/ar/?page_id=1224
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 الفصل الثامن
 

 المرأة والحياة العامة
 

 مقدمة 1.0
السياسية والعامة، بدأ من عشرينيات القرن الماضي ومازال يتقدم بزخم للمرأة الفلسطينية تاري، طويل من المشاركة الحياة 

ن بدرجات متفاوتة من حيث القوة واالنتشار الشعبي والتأثير في صنع القرار إذا تم تقييم المشاركة في الحياة   .متواصل، وا 
ر الرسمية، نجد أن المرأة الفلسطينية العامة من خالل المؤشرات التقليدية التي تنظر ألنماط المشاركة في المؤسسات واألط
ومع ذلك، هذه اإلنجازات هي أقل   .حققت مشاركة أفضل نسبيا على مستويات صنع القرار المختلفة من النساء العربيات

مقابل التاري، الطويل والمشاركة الواسعة للفلسطينيات في النضال الوطني والسياسي، فالمرأة  بكثير مما كان متوقعاً 
ينية تتميز بمستويات عالية من التعليم، وتاري، طويل من النضال وحركة نسوية حيوية ونشطة ومن الجدير بالذكر الفلسط

أن مشاركة المرأة في الحياة العامة على المستوى الشعبي والمجتمعي هو أعلى بكثير من مستويات التمثيل الرسمي، حيث 
ولعل التجارب  . ار وصياغة السياسات كلما قل عدد النساء الممثالتيالحظ أنه كلما ارتفع مستوى التمثيل في صنع القر 

االنتخابية المختلفة بما في ذلك تجربة االنتخابات المحلية األخير تعكس هذا األمر وتؤشر إلى عوامل أخرى غالبا ما تكون 
لمنتخبة ومواقع صنع القرار عائلية وعشائرية تتحكم في التمثيل، بما في ذلك التمثيل الحزبي والتمثيل في المجالس ا

 .المختلفة
 

اآلن، وبعد الثورات العربية وتحرك الماليين من النساء العربيات للمطالبة بالحرية والعدالة االجتماعية والمساواة، وكما هو 
قوة " استخدام"الحال في البلدان العربية األخرى، فالقوى السياسية الجديدة ليست دائما في صالح المرأة، وتميل إلى 

التصويت االنتخابية للنساء فقط في حين تزيد درجة المحافظة وقيود الحركة ويقل االعتراف بقدرة النساء على العمل 
لذا تدرك النساء   .المجتمعي والتنظيم، وبناء تحالفات حول قضايا المرأة وحقوق االنسان في البلد وداخل المنطقة العربية

، أهمية ترجمة مساهماتهن الواسعة في الحياة العامة، حيث يدركن الحاجة إلى الفلسطينيات وأكثر من أي وقت مضى
ترجمة النشاط المجتمعي إلى تمثيل أفضل في أعلى مستويات صنع القرار، وخصوصا في االنخراط في قرارات األمن 

 .والسلم والمفاوضات وانهاء االنقسام حيث يتم تغييب صوت النساء بدرجة كبيرة
 

والذي حدد نوعان أساسيان  3111فصل التوجه العام الذي ورد في تقرير المرأة والرجل في فلسطين للعام يتبني هذا ال
للمشاركة في الحياة العامة وهي المشاركة الرسمية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي السلطات المحلية، 

الجماهيرية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية، هذا والمشاركة غير الرسمية في االتحادات والنقابات واألطر 
  .الفصل الثالثقافية التي وردت بالتفصيل في باالضافة للمشاركات االعالمية والث
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 :كما يتبني التحليل النظري لمحددات المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة وتشمل
  

  غير المسبوق الذي واجهه الفلسطينيون والفلسطينيات وتحديدا في الحربين على االحتالل االسرائيلي ودرجة العنف
وفي االنتشار الكبير للمستوطنات في الضفة الغربية وفي التهويد المتواصل لمدينة القدس ( 3100، 3111)غزة 

العزل على رة وما يعنيه هذا األمر من تقليص حيز التدخل السلمي المدني للمواطنين رجاال ونساء وعدم قد
 .مواجهة آليات الحرب

 
  المحددات الثقافية والمجتمعية التي لم يتم التصدي لها بدرجة كافية بل وواجهت تراجعا في ظل انشار أفكار

أصولية تعتبر المرأة ضعيفة ومصدر فتنة وتركز على أشكال اللباس وطريقة التصرف في الحياة العامة أكثر من 
ت هذه المؤشرات تزيد في قطاع غزة إال أنها تجد تداعياتها المختلفة في الضفة مضمون هذه المشاركة، وان كان

 .الغربية
 

  أوسلو، مع اضافة عامل جديد أال وهو االنقسام اتفاقية غياب البوصلة والتشتت والتشرذم في مفاهيم المواطنة بعد
والفلسطينيات، ورغبتهم في االنخراط في العمل الفلسطيني والشر  العميق الذي تركه على انتماءات الفلسطينيين 

 .السياسي والحياة العامة
 

يسعي هذا الفصل لتسليط التطورات التي حدثت على أشكال المشاركة في الحياة العامة سواء منها الرسمية وغير الرسمية 
 .لفي السنوات الثالث األخيرة، وأهم التوصيات لتفعيل هذه المشاركة وزيادتها في المستقب

 
 وهي نسبة متوسطة بالمقارنة % 12.2لم تكن أفضل بكثير حيث لم تزد النسبة عن  3..2انتخابات العام 

 مع دول العالم
 

 المشاركة الرسمية للنساء الفلسطينيات 1.8
 

 المشاركة في السلطة التشريعية 2.1.8
مخيبة آلمال الكثيرات من ناشطات العمل الوطني والنسوي في  0226عام  ىتيجة االنتخابات التشريعية األولجاءت ن
لم تكن أفضل بكثير حيث لم  3116ولكن انتخابات العام % 4..لم تزد نسبة النساء اللواتي تم انتخابهن عن   .فلسطين

% 2.0وفي لبنان  %3وهي نسبة متوسطة بالمقارنة مع دول العالم وأفضل من النسبة في مصر % 03.2تزد النسبة عن 
من المؤكد أن تمثيل النساء في البرلمانات في العالم مازال متدنيا بشكل  %. 3..3والعراق % 36.4ولكنها أقل من تونس 

 .64على سبيل المثال% 31.4عام، حتى في أوساط دول متقدمة حيث ال تتجاوز نسبة النساء في البرلمان الكندي 
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 3..2، 1223التشريعي النساء في المجلس : 11جدول 
 

 المجموع اناث ذكور السنة
2..6 51 1 55 

1006 221 21 530 

 

األحزاب  د النساء في مواقع متقدمة، ويجبرأهمية وجود قانون تمثيل نسبي يضمن وجو  3116أظهرت نتائج انتخابات 
ذات معنى في عدد النساء المنتخبات بين  لم تكنالمواقع، فالفروق المناطقية  ذهوالتيارات السياسية على اختيار نساء له

، علما بأن قطاع غزة يعرف بأنه أكثر تحفظا 65على التوالي% 01.2و% 03.0وقطاع غزة حيث بلغت  الغربية الضفة
نحو مشاركة المرأة، إال أن القانون فرض على األحزاب بما في ذلك حركة حماس اختيار نساء مما يعني أن طبيعة 

 .تراجع أمام نصوص قانونية ملزمة باستخدام كوتاالمجتمع المحافظة ت
 

يقدم صورة ايجابية حول  نمن نشاط األعضاء رجاال ونساء ولك حد 3..2لتشريعي المنتخب منذ عام تعطيل المجلس ا
 كيفية انخراط الرجال والنساء في التعبير عن قضايا مجتمعهم

 
ن المجلسين التشريعيين المنتخبين أمضيا فترة أطول من الفترة أظهرت التجربة الفلسطينية خصوصية في عدة قضايا منها أ

القانونية وتصل إلى ضعفها تقريبا مما يعني أن ممارسة التجربة االنتخابية الدورية لم تكن متاحة للمواطن الفلسطيني، كما 
صورة ايجابية  وادميق لكيحدد من نشاط األعضاء رجاال ونساء  3116أن تعطيل المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 

في بين الرجال والنساء حول كيفية انخراط الرجال والنساء في التعبير عن قضايا مجتمعهم، ويالحظ هنا أن الفروقات 
أي أن كال الطرفين تغيبا بصورة كبيرة في المجلس التشريعي الثاني عن أداء مهماتهم التمثيلية والرقابية،  ،متشابهة األنشطة

إال أن هذا األمر ال يقلل من أهمية وجود تمثيل أكثر عدالة للنساء حتى لو لم تتبنى النساء المنتخبات قضايا المرأة بشكل 
 . خاص ألهمية وجود نماذج ناجحة

 (2.14عينة مختارة لعام )ة النساء في برلمانات العالم نسب: 33جدول 
 

 نسبة النساء الدولة
 100 مصر

 102 لبنان

 1601 تونس

 1101 العراق

 1401 كندا

 1201 اسرائيل

 http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htmالنساء في برلمانات العالم  :المصدر
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 المشاركة في السلطة التنفيذية 1.1.8
من قوة العمل في السلطة التنفيذية وهي نسبة أعلى من مشاركتها في سوق العمل بشكل % 11تشكل النساء ما يزيد عن 

وتعكس هذه النسب أهمية االلتزام الحكومي % 21عنها في قطاع غزة حوالي % .1عام وتزيد في الضفة الغربية حوالي 
التنفيذية تعكس النمط العام من تركز النساء في الوظائف التي تقع بتشغيل النساء واعطاءهن فرصا متساوية، ولكن السلطة 

فقط في الضفة الغربية، ويوجد  6في أدنى السلم الوظيفي فال يوجد أي امرأة في منصب وكيل وزارة في قطاع غزة ويوجد 
نساء في موقع  01ويوجد . في الضفة الغربية واثنتان في قطاع غزة 2نساء في منصب وكيل مساعد في فلسطين منهن  .

في الضفة الغربية واثنتان في قطاع غزة، فالسلطة التنفيذية وان كانت تفتح المجال  1منهن  في الوزارات المختلفةمدير عام 
 .أمام فرص عمل أكثر للنساء، مازالت ال تشكل قناة فاعلة للوصول إلى مواقع صنع القرار والتأثير

 
 2.12، سب المسمى الوظيفي والمنطقة والجنستوزيع موظفي القطاع العام ح: 30جدول 

 

 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية المسمى الوظيفي
 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 وكيل وزير
 

10 6 16 1 0 1 11 6 41 

 .5 1 54 12 1 .2 65 1 61 وكيل مساعد

مدير عام الوزارة  
A3 

11 5 61 1. 1 12 54 20 .4 

مدير عام في 
 A4   444 66 120 251 21 2.5 611 52 105الوزارة 

 A,B,C 3,004 .11 3,941 2,000 461 2,465 5,004 1,402 6,406))مدير 

موظفون من درجة 
0-01 

28,125 25,915 54,040 17,829 8,165 25,994 45,954 34,080 80,034 

 1,197 421 151 .44 206 141 145 106 441 أخرى

 88,571 35,996 52,575 29,165 8,755 20,410 59,406 27,241 32,165 المجموع

 

 نسبة المرأة كعضوة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي 1.8
 

% 3.4سفيرا في العالم، وهذه نسبة ضئيلة جدا وخصوصا أن النسبة  22سفيرات لفلسطين فقط من مجموع  3يوجد 
 %(1.3) 0..2أقل من تلك التي سجلت في العام 

 
 2.12 ،الجنسو  المنطقةالعاملون في وزارة الخارجية حسب : 30جدول 

 

 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية المؤشر

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

 759 221 104 032 11 211 559 61 211 عدد العاملين في وزارة الخارجية

 

أقل % 1.2سفيرا في العالم، وهذه نسبة ضئيلة جدا وخصوصا أن النسبة  23سفيرات لفلسطين فقط من مجموع  1يوجد 
ال يتم استبدالهن بنساء أو مما يعني أن السفيرات اللواتي يتركن مجالهن %( 1..) 3111من تلك التي سجلت في العام 

 .تعيين نساء بدل السفراء المتقاعدين
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  2.12عدد السفراء أو العاملين في مكاتب أو ممثليات أو سفارات السلطة الوطنية الفلسطينية في الخارج عام : 22شكل 

 

 المشاركة في السلطة القضائية وقطاع العدالة 1.8
 

 ة في فلسطينعدد القضا من اجمالي% 12نسبة القاضيات ال تتجاوز 
 

% 03، أي أن نسبة القاضيات ال تتجاوز قاض 0.2قاضية مقابل  30القاضيات لم يتجاوز عدد النساء  3103في العام 
قاضية في  06)، ويزيد العدد في الضفة الغربية عنه في قطاغ غزة وهي نسبة منخفضة جداً  ةمن اجمالي عدد القضا
، ويزيد عدد القاضيات في محكمة الصلح ومحكمة البداية عنه في (قاضيات فقط في قطاع غزة .الضفة الغربية مقابل 

محكمة العليا في احدة في المحكمة العليا في الضفة الغربية واثنتان في الو محاكم أعلى مرتبة حيث ال يوجد إال قاضية 
حيث بلغت نسبة القاضيات  3116وعلى الرغم من أن هناك زيادة ملحوظة في عدد القاضيات مقارنة بالعام . قطاع غزة

إال أن تدني عدد النساء في قطاع العدالة أمر يثير القلق وخصوصا في  ،في قطاع غزة% 1.3في الضفة الغربية و% 4
 . نوع االجماعي مثل قضايا األسرة والطالق والنفقة وحضانة األوالدالمجاالت التي تتطلب عدالة حساسة لل

 

 2.12 ،والجنس نوع المحكمة، المنطقةعدد القضاة حسب : 32جدول 
 

 نوع المحكمة
 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 2 5 0 0 0 2 رئيس محكمة عليا/ قاضي قضاة

 3 09 1 22 2 25 محكمة العلياال

 2 .5 0 6 0 20 محكمة االستئناف

 9 3. 1 11 6 42 محمة البداية

 9 12 0 0 . 10 محكمة صلح

 05 519 1 39 .5 502 المجموع

 

محامية في  326المحاميات المزاوالت للمهنة ال يزيد عددهن عن  نإلى أ 3103تشير بيانات نقابة محامي فلسطين للعام 
من اجمالي عدد % .0محامية في قطاع غزة أي أن نسبة النساء اللواتي يزاولن المهنة ال تتجاوز  6.الضفة الغربية و

ة ال تعتبر من المهن المحامين، علما بأن عدد طالبات الحقوق والشريعة والقانون أعلى من ذلك بكثير إال أن مهنة المحاما
 .المرغوبة مجتمعيا، على الرغم من الحاجة الماسة لوجود نساء محاميات في قضايا العدالة على أساس النوع االجتماعي
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 2.12 ،حسب المنطقة والجنس نين العامين والمّدعيالمحامعدد : .1جدول 
 

 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية  المحامون والمّدعون العامون
 المحامون

   

 1,672 411 1,250 ذكر

 090 16 116 انثى

 1,964 745 1,486 المجموع

 المدعون العامون
 

 

  573 15 51 ذكر

 57 . 1 انثى

 514 4. 92 المجموع

 البيانات تمثل أعداد المحامين المسجلين في نقابة محامي فلسطين فقط*
  

في الضفة الغربية بتراجع لواقع المشاركة النسوية حيث  2.12العام تميزت االنتخابات المحلية التي أجريت خالل 
تقدمت للمرأة األولى قوائم نسوية وبأجندات نسوية ولكنها منيت بخسارة قاسية كما تراجع حضور المرأة في القوائم 

 .الحزبية والمستقلة على حد سواء
 

 المشاركة في الحكم المحلي 1.8
 

 5,040امرأة من مجموع  1,060من اجمالي عدد المقاعد في الضفة الغربية حيث فازت % 21فازت النساء بحوالي 
 امرأة فقط فازت بالكوتا 01مقعدا، منهن 

 

تكتسب المشاركة في الحكم المحلي أهمية خاصة لكون الحكم المحلي أكثر تقاربا مع المجتمعات المحلية وحاجاتها، وقد 
ت النسوية أهمية خاصى للحكم المحلي العطاء فرصة أكبر للنساء للمشاركة في مجاالت أقرب لنشاطاتهن أولت المؤسسا

الطبيعية المتعلقة بخدمة المجتمع، إال أن تجارب االنتخابات المحلية األخيرة لم تعكس تطورات في تمثيل النساء كما كان 
 . سوية للتوعية باالنتخاباتمتوقعا مقابل الجهود الحثيثية الي بذلتها المؤسسات الن

 
في الضفة الغربية بتراجع لواقع المشاركة النسوية حيث تقدمت  3103تميزت االنتخابات المحلية التي أجريت خالل العام 

للمرأة األولى قوائم نسوية وبأجندات نسوية ولكنها منيت بخسارة قاسية كما تراجع حضور المرأة في القوائم الحزبية والمستقلة 
 .ى حد سواءعل
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 2.12/2.14 ،الجنساالنتخابية و  المنطقة حسب المحليةللهيئات  االنتخابات نتائج :12جدول 
 

 المنطقة االنتخابية
عدد النساء الفائزات  عدد الفائزين بالتزكية عدد الفائزين الكلي

 المجموع نساء رجال المجموع نساء رجال (استبدال)بالكوتا 

 2 242 50 192 286 58 228 القدس

 13 292 63 229 498 105 393 جنين

 9 118 27 91 210 45 165 طولكرم

 2 47 11 36 108 22 86 طوباس

 19 305 73 232 495 110 385 نابلس

 6 136 28 108 213 43 170 قلقيلية

 18 40 9 31 186 38 148 سلفيت

 20 407 87 320 655 139 516 رام اهلل البيرة

 3 38 8 30 80 17 63 أريحا

 5 234 50 184 356 73 283 بيت لحم

 6 252 59 193 387 82 305 الخليل

 103 2,111 465 1,646 3,474 732 2,742 المجموع

 3102لجنة اإلنتخابات المركزية، : المصدر
 هيئة محلية لم يتم فيها اجراء االنتخابات حتى تاريخه 06يوجد هناك : مالحظة

 
من مجموع مقعدًا  423 بعدد مقاعد يصل الى ،في الضفة الغربية األعضاءمن اجمالي عدد % 30فازت النساء بحوالي 

مما يؤكد على  فائزات بالكوتاامرأة  012بالتزكية، وامرأة فقط فازت  .16، منهن جرى فيها اإلنتخابات مقعدا 3,474
ال تشكل نسبة تمثيل النساء أي اضافة نوعية عن االنتخابات حيث  ،أهمية االنتخابات وفق التمثيل النسبي ونظام القوائم

، وال تزيد بدرجة ملحوظة عن نسبة الكوتا التي قررها قانون االنتخابات المحلية، مما يعني .311-3111السابقة عامي 
 .ن الجهود في هذا المجالضرورة وأهمية بذل المزيد م

 
يدور الجدل حول نوعية النساء اللواتي تم انتخابهن، وكيفية اختيارهن على أسس عائلية وعشائرية ولكن التجارب السابقة 

 .بينت أن ممارسة النساء للحكم المحلي يفتح آفاقا جديدة ويغير من النظرة المجتمعية لدور النساء، وهذا أمر جيد
 

 أجسام تمثيلية أخرى المشاركة في 6.8
( بعيدا عن السلطات الثالث والحكم المحلي)المشاركة غير الرسمية تكون في عدة مجاالت أولها هي األجسام غير الرسمية 

وبما في ذلك األحزاب السياسية والنقابات العمالية والمؤسسات األهلية، وهناك أشكال أخرى ال تجمع عنها احصاءات دقيقة 
المسيرات التظاهرات السلمية، والمشاركة في أنشطة الضغط والمناصرة، والمؤتمرات والتدريبات وأنشطة مثل المشاركة في 

بدرجة كبيرة في هذه  تتواجدمن المؤكد أن النساء   .بناء القدرات، واألنشطة التطوعية التي تهدف لخدمة المجتمع واألفراد
ومما يؤكد هذا االنجازات   .أو الموثقة باالحصاءات الرسمية القطاعات جميعها وبنسب أعلى من نسب مشاركتها الرسمية

الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو واعتماد مجلس  مصادقةالتي حققتها النساء في السنوات القليلة األخيرة ومنها 
  .حول مشاركة النساء في أنشطة السلم واألمن .023الوزراء في السلطة الفلسطينية القرار 
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أصدر مجلس الوزراء قرارا لجعل الميزانية الوطنية الفلسطينية تراعي الفوارق بين الجنسين، وأنشأ لجنة  3112 وفي عام 
المرأة الفلسطينية لديها  . وطنية لوضع الميزانيات الوطنية الحساسة للنوع االجتماعي بين الجنسين برئاسة وزارة شؤون المرأة

كما  . المقاعد المخصصة في القوائم االنتخابية في قانون االنتخابات العامةفي قانون االنتخابات المحلية و % 31حصة 
سنة، وفرض الفحص الطبي قبل الزواج لتجنب األمراض والوراثية  01نجحت حملة مجتمعية واسعة برفع سن الزواج إلى 

خلفية ما يسمى شرف العائلة ووقع الرئيس على مرسوم يلغي العذر المخفف في قانون العقوبات التي تسمح للقاتل على 
هذه االنجازات وغيرها لم   .بالحصول على حكم مخفف، أنشئت لجان وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة وتشغيل النساء

 .تكن ممكن بدون انخراط النساء الفلسطينيات بفعالية في الحياة العامة
 

 ؛الحياة العامة فيما يلي بعض أشكال المشاركة الواسعة للنساء الفلسطينيات في
 

 مناصب حساسة نساء ألول مرة في 2.6.8
. على مدى السنوات حققت المرأة الفلسطينية الكثير من االمور التي تعتبر من خالل انجازات واضحة وفق المعايير العربية

، تم ترشيح 31كان في الحكومة الخامسة عشرة التي تراسها الدكتور سالم فياض هناك خمس وزيرات من الحقائب الوزارية 
ن كان العدد قد تقلص لثالث نساء في ثالثة منهم بواسطة أحزابهم السياسية كمم ثلين للحزب وهذا انجاز كبير للنساء، وا 

الحكومية السادسة عشرة وتوجد وزيرة واحدة فقط في حكومة حماس في قطاع غزة مما يؤكد على أهمية االرادة السياسية في 
 . دعم النساء للوصول إلى مواقع متقدمة

 
على المستوى الفردي سجلت بعض النساء الفلسطينات انجازات هامة منها على سبيل المثال فوز الدكتورة حنان عشراوي 

الفلسطينية لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب الهام في  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريربعضوية  3112في سبتمر 
كما انتخبت السيدة زهيرة كمال كأمين عام لحزب فدا،   .تواجده المؤسسة التي تمثل الشعب الفلسطيني في شتى أماكن

تم تعيين  3101ومع بداية عام  . لتصبح أول امرأة تفوز بهذا المنصب في جميع االحزاب السياسية بما فيها التقديمة منها
عينت  3100من العام  وفي األيام األولى ،تشغل منصب محافظ لمحافظة رام اهلل والبيرةالسيدة ليلى غنام كأول سيدة 

، رئاسة مؤسسة حكومية غير وزارية تتولى السيدة عال عوض لتكون أول رئيس امرأة للجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني
هذا باالضافة لبعض  ،تعيين السيدة عبير ميخائيل كاول امرأة في منصب رئيس هيئة سوق المالتم  3112خالل عام و 

ولكن على الرغم من هذه االنجازات  . االنجازات المتنوعة لنساء أخريات في مجال األعمال، والفن واألدب، والرياضة
 .المتنوعة والتي تظهر تميز النساء الفلسطينيات، مازالت هذه االنجازات فردية

 
 دةو عضوية فلسطين في األمم المتحنساء يشاركن في العمل نح 1.6.8

بطلب العضوية الكاملة في األمم المتحدة، األمر الذي خضع للتصويت في يونيو  3100تقدمت فلسطين في سبتمبر 
فشلت هذه المحاولة االولى أمام مجلس األمن إال أن الفلسطنيين واصلوا المحاولة من خالل وكاالت األمم   .3103

في أكتوبر ( اليونسكو)المتحدة المختلفة حيث حصلوا على التمثيل الكامل في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
وعلى الرغم من أن الجهود الرسمية لهذا الجهد الدبلوماسي  ،3103نوفمبر ، وعلى دولة غير كاملة العضوية في 3100

الضخم شارك فيه عدد محدود جدا من النساء على المستوى الدولي بما في ذلك سفيرات فلسطيني في الدول المختلفة، إال 
ية بما في ذلك أن الحشد على أرض الواقع والجهود المجتمعية للتوعية وحشد التأييد قامت به مؤسسات نسوية ومجتمع
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هذا االعتراف من المفترض أن ينعكس ايجابيا على دور النساء في الحياة العامة لما لألمم . االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
 .المتحدة من جهود في هذا المجال، وكذلك في تقلد نساء فلسطينيات لمناصب في األمم المتحدة

 
 نساء فلسطينيات ضد االنقسام 1.6.8
لنساء من االنقسام الفلسطيني مثلهن مثل شرائح المجتمع المختلفة وربما بدرجة أكبر، وعلى الرغم من قلة عدد تعاني ا

النساء الممثالت في اجتماعات ولجان المصالحة والذي ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، إال أن النساء كن مبادرات في 
من خالل مسيرات ومظاهرات وتنظيم حمالت ضغط، والكتابة في  النشاطات المجتمعية التي تهدف النهاء االنقسام

كان صوت النساء هو الصوت األعلى بين جميع شرائح المجتمع، وتوجد في . الصحف وعلى صفحات االعالم االجتماعي
ليومية تسعى باستمرار لزيادة الوعي بآثار االنقسام على الحياة ا" نساء ضد االنقسام"قطاع غزة حركة اجتماعية تسمى 

 .للمجتمع الفلسطيني، وعلى النساء خاصة
 

 المدونات الفلسطينياتالصحفيات و  7.8
 

عنها في الضفة % 3.2وتقل في قطاع غزة % 0.1في فلسطين النساء في النقابات العمالية ال تتجاوز نسبة تمثيل 
%11.0الغربية   

 

تم اإلشارة ألعداد الصحفيات في الفصل الخاص بالثقافة ولكن أهمية دور الصحفيات في الحياة العامـة ال يمكـن اغفالـه لمـا 
وعلـى الـرغم مـن تـدني عـدد الصـحفيات . لهن من تأثير على الرأي العام وتعزيز صور إيجابية لدور المرأة فـي الحيـاة العامـة

إال أن لهــن دور هــام فــي عكــس دور المــرأة النمــوذج، ( فــي قطــاع غــزة 041بيــة وفــي الضــفة الغر  3.1)المــزاوالت للمهنــة 
فالصــحفيات الفلســطينيات العــامالت فــي المحطــات الفضــائية علــى ســبيل المثــال يعتبــرن نموذجــا للمــرأة الفلســطينية المثقفــة، 

المهــن التــي ال تصــنف علــى أنهــا مهنــة الصــحافة مــن . والقويــة والشــجاعة، وتحديــدا فــي تغطيــة األخبــار الميدانيــة والسياســية
 . مناسبة للمرأة، وهناك حاجة لتقديم المزيد من النماذج الناجحة التي تفتح آفاقا جديدا للنساء في الحياة العامة

 

 2.12 ،المنطقة والجنسحسب  ساء التحريرورؤ  د الصحفييناعدأ :12جدول 
 

 المؤشر
 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 52 2 . 3 0 1 4 2 6 عدد رؤساء التحرير

 1,600 410 1,180 192 210 410 1,010 110 160 عدد الصحفيين

 

تم االشارة بالتفصيل لحركة المدونات الفلسطينيات في الفصل الخاص بالنساء وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولكن كما 
العامة، حيث تركز المدونات هذ الحركة االجتماعية النشطة هي تعبير عن مساهمة كبيرة من النساء الشابات في الحياة 

وقد   .على قضايا خاصة بواقع المرأة، ومعاناة النساء تحت االحتالل، وفي قضايا مثل العنف ضد المرأة وقتل النساء
 .ساهمت المدونات في اثارة الوعي بالكثير من القضايا والحاالت التي كان مسكوتا عنها

 
 



PCBS : حصاءات  3102المرأة والرجل في فلسطين، قضايا وا 

 

 

50. 

 

 المشاركة في النقابات العمالية 0.0
النساء في النقابات العمالية في فلسطين ضئيل جدا وال يعكس حتى حجم المشاركة المتدنية في سوق العمل، ال تمثيل 

هذه المشاركة   %.00.1عنها في الضفة الغربية % 1.3وتقل في قطاع غزة % ..1تتجاوز نسبة التمثيل في فلسطين 
لم تنجح النقابات في  . ، التي يترأسها غالبا رجالالضئيلة تتناقص بشكل ملحوظ في المناصب القيادية في النقابات

استقطاب عضوات جدد أو تجديد هياكلها التنظيمية مما يشكل عامل طرد أساسي للنساء، اللواتي ال يجدن في برامج 
 .النقابات ما يدعم احتياجاتهن وقضاياهن

 

 2.12 ،الجنسالمنطقة و  أعضاء النقابات العمالية حسب :14جدول 
 

 المنطقة إناث ذكور المجموع

 الضفة الغربية 21,840 163,001 184,841

 قطاع غزة 5,842 132,083 137,925

 فلسطين 27,682 295,084 322,766

 
عند دراسة تمثيل النساء في النقابات العمالية المختلفة نجد أنها معدومة في نقابة البناء واألعمال العمرانية وهذا أمر متوقع 

% 03عامالت في هذا القطاع، ولكن نسبة تمثيل النساء في النقابة العامة للخدمات الصحية ال تتجاوز لعدم وجود نساء 
في الضفة الغربية وهذه نسب تثير التساؤل بسبب الدور الهام الذي تقوم به النساء في قطاع الصحة % 04في قطاع غزة و

ال شك فيه أن النقابات يمكنها أن تقوم بدور أكثر فعالية في مما   .والذي يعتبر من القطاعات ذات التمثيل العالي للنساء
 .استقطاب وتنظيم النساء واالهتمام بقضايا التشغيل والحقوق العمالية للنساء

 المنطقة حسب اسم النقابة، لتمثيل الذكور واالناث في النقابات العمالية المختلفة  التوزيع النسبي :13جدول 
 2.12 ،والجنس

 

 قطاع غزة الغربيةالضفة 
 اسم النقابة

 إناث ذكور إناث ذكور

 النقابة العامة للطباعة 10 90 13 87
 النقابة العامة للغزل والنسيج 9 91 27 73
 النقابة العامة للخدمات العامة 9 91 18 82
 النقابة العامة للخدمات الصحية 12 88 17 83
 والصناعات المعدنيةالنقابة العامة للكهرباء  3 97 10 90
 النقابة العامة للنقل البري والميكانيك 1 99 10 90
 النقابة العامة للخدمات السياحية 2 98 14 86
 النقابة العامة للبنوك والتأمين 3 97 15 85
 النقابة العامة للبناء واألعمال العمرانية 0 100 1 99
 النقابة العامة للكيماويات 6 94 14 86
 النقابة العامة للصناعات الغذائية 3 97 13 87
 النقابة العامة للبريد واالتصاالت 25 75 15 85
 المجموع 4 96 11 89



PCBS : حصاءات  3102المرأة والرجل في فلسطين، قضايا وا 

 

 

501 

 

 المشاركة في األحزاب السياسية 2.0
تتحمل األحزاب السياسية المسؤولية األساسية لضعف تمثيل المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية وفي الحياة العامة 

٪ فقط من المؤتمر العام .3ولكن هذه األحزاب نفسها ال يوجد فيها تمثيل جيد للنساء، فعلى سبيل المثال تمثل النساء 
٪ من اللجنة المركزية، وتم تعيين امرأة واحدة 00٪ من المجلس الثوري و22لحركة فتح، أكبر حزب سياسي في فلسطين، و

، تبنت الحركة قرارا باعتماد كوتا بنسبة 3112في المؤتمر العام . في اللجنة المركزية لحركة فتح 3100فقط في العام 
في الجبهة  . مل حتى اآلن٪ من النساء في جميع المناصب القيادية، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل كا31

في   .٪ من اللجان المركزية للفروع المختلفة31٪ من أعضاء المكتب المركزي و01الشعبية الفلسطينية، تمثل النساء 
في حزب فدا، . ٪ في قطاع غزة..06٪ من اللجنة المركزية في الضفة الغربية و..02الجبهة الديمقراطية، تمثل النساء 

ال توجد إحصاءات متاحة عن دور المرأة في األحزاب . ٪ للجنة المركزية02مكتب التنفيذي و٪ من ال21تمثل النساء 
 . اإلسالمية

 

وفي . ويبين هذا التمثيل المنخفض أن المرأة غير ممثلة بنسب كافية في المواقع القيادية في األحزاب السياسية الرئيسية
الشباب، كما أن غالبية األحزاب السياسية ال تعتمد موقفا الوقت نفسه، ال يتم استقطاب عضوية جديدة من النساء و 

استراتيجيا وثابتا من حقوق المرأة أو الكوتا وأظهرت التجارب أن أيا من األحزاب السياسية لم يكن عندها استعداد لترشيح 
نساء من حماس في النساء في مواقع متقدمة في قوائمها مالم يلزمها القانون بذلك، مما يفسر على سبيل المثال فوز 

في استطالع لرأي الشباب أجرته مؤسسة شارك و  ،انتخابات المجلس التشريعي حين حدد القانون مواقع متقدمة للنساء
 أملهم خيبة وعن السياسية، الفصائل من ألي انتمائهم عدم عن (ذكورا واناثاً )الشباب  غالبية من  73%الشبابية عبر

 وعدم الضيقة، مصالحها في منها كل وانشغال االنقسام، حالة إنهاء على قدرتها لعدم الفصائل خاصة بهذه ثقتهم وفقدان
 .66برامجها في الشباب أولوية وخاصة المجتمع إيالء

 

 مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية 21.8
المؤشرات على تزايد تدلل  . تعتبر المشاركة في مجالس الطلبة من المجاالت التي تسمح ببروز وتشكيل القيادات الشابة

تدريجي وان كان بطيئا جدا في مشاركة النساء في هذا المجال ولكن بعض الجامعات التي تقع في مدن أكثر محافظة مثل 
نابلس وجنين ال تتواجد نساء في مجالس الطلبة، علما بأن النساء تتواجد بشكل واسع في العمل الجماهيري والمجتمعي في 

 .هاتين المدينتين

                                                           
 الباب يقرع المستقبل: 2013 الشباب الفلسطيني واقع منتدى شارك الشبابي، تقرير  66
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 2.11ضعاا  جاال  الطلب  في الااجاات الفلسطيني  سس  الان ، التوزيع النسبي أل: .4شكل 

 

 

 المشاركة في قطاع العمل األهلي 22.8

 

من اجمالي عدد العاملين في هذا القطاع وهي % 32نسبة تمثيل النساء في القطاع األهلي تصل إلى ماال يقل عن 
 .العمل بشكل عام نسبة تصل تقريبا إلى ضعف مشاركتها في سوف

 

يسود االعتقاد أن مشاركة النساء في العمل األهلي أعلى منها في قطاعات أخرى بسبب طبيعة هذا القطاع الذي يفترض 
أن يكون أكثر التصاقا بحاجات المجتمع وأولوياته، ويعطي أولوية أعلى لحقوق االنسان وحقوق المرأة، وخصوصا لوجود 

تؤكد معلومات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني هذه الظاهرة حيث يوجد ما يقارب  .العديد من المؤسسات النسوية
رجال أي أن نسبة تمثيل  19,032وفي قطاع غزة مقابل  67امرأة عاملة في القطاع األهلي في الضفة الغربية 15,801

القطاع وهي نسبة تصل تقريبا  من اجمالي عدد العاملين في هذا% 13النساء في القطاع األهلي تصل إلى ماال يقل عن 
قطاع العمل األهلي هو قطاع غير ثابت بسبب اعتماده الكبير على   .إلى ضعف مشاركتها في سوف العمل بشكل عام

التمويل الخارجي، وبسبب متطلبات العمل المتغيرة، كما أنه قطاع مهدد بعدم اقبال الشباب واشتراط متطلبات عالية 
 في انخفاض هناك 38% الشبابية بلغت رأي مؤسسة شارك فان المشاركة في المنظمات لالنخراط به حسب استطالع

المجتمعية، كما أن معظم هذه المؤسسات تتطلب شهادات جامعية ولغات أجنبية  المنظمات في مختلف الشباب عضوية
 .مما يهدد بالحد من زيادة عدد الفرص المتاحة بشكل عام والفرص المتاحة للنساء بشكل خاص

 

 2.12في القطاع األهلي حسب المنطقة والجنس،  *عدد العاملين: 11جدول 
 

 المجموع عدد العاملين المنطقة
 إناث ذكور

 21,733 9,814 9,909 الضفة الغربية
 15,110 5,987 9,123 قطاع غزة
 36,843 15,801 19,032 فلسطين

 1230البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام  *
                                                           

 البيانات ال تشمل القدس 67

73.2% 

26.8% 
 ذكور

 نساء
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 خالصة  21.8
إن تاري، ونضال المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية والنضال الوطني والحياة العامة مازال يقف في مواجهة كم هائل 

لقد حققت المرأة . ممارسات االحتالل، واالنقسام السياسي والموروث الثقافي واالجتماعيمن التحديات التي تتقاطع مع 
العربية انجازات ال بأس بها حتى بالمقارنة مع النساء في فترة ما بعد الثورات العربية ولكن هذه االنجازات اما أنها فردية أو 

 .محدودة النطاق

 
من االنجازات، والتي ال يمكن أن تتحقق بدون ارادة سياسية، وتعديالت قانونية مازالت النساء الفلسطينيات يتطلعن للمزيد 

هذا يعني أن المسؤوليات موزعة على عددة مستويات . وحراك اجتماعي واسع يستقطب النساء في جميع مجاالت الحياة
طلبات الحركة النسوية، ولكنه منها مستوى صنع القرار السياسي والوطني والتشريعي الذي ابدى مرونة وتجاوبا مع بعض مت

أيضا يعني مزيدا من الوصول للنساء في القاعدة والتشبيك والتعاون بين ناشطات الحركة النسوية، وضرورة جسر الفجوات 
سواء بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو بين األجيال، حيث أن هناك أجياال شابة تتوق لالنخراط في العمل المجتمعي 

كما أن هناك مسؤولية كبيرة على األحزاب السياسية فبدون تجديد . ي ولكنها ال تجد األطر المناسبة لذلكوالوطني والسياس
قواعدها واالهتمام بقضايا النضال الوطني والمجتمعي بما في ذلك قضايا المرأة فهي تفقد تدريجيا ثقة الجماهير الواسعة 

 .ركة في الحياة العامةوتترك فراغا واسعا يحد من المشاركة السياسية والمشا
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 توصيات 21.8
 

  يشكل االنقسام أحد أهم التحديات أمام االنخراط في العمل العام للنساء والرجال على حد سواء لذا فالوحدة هي
 .مفتاح أي تقدم في المشاركة السياسية والعامة ويجب ايالء انهاء االنقسام أولوية قصوى

 
 والسياسية البد من المزيد من التضامن بين النساء أنفسهن، خصوصا  من أجل مشاركة أوسع في الحياة العامة

داخل الحركة النسوية الفلسطينية، بحيث يكون هذا التضامن عابرا للمناطق الجغرافية، والفصائل السياسية وعابرا 
 .لألجيال

 
 كن تواجدهن واالستجابة ضرورة تفعيل المؤسسات القاعدية والمؤسسات األهلية القادرة على الوصول للنساء في أما

الحتياجاتهن، والبعد عن العمل النخبوي القائم على التمويل االجنبي والذي ال يستجيب بالضرورة الحتياجات 
 .وأولويات النساء الفلسطينيات الحقيقية

 
 حزبي االستثمار في طاقات الشباب والشابات وتشجيعهن لالنخراط في العمل العام وتحديدا في ظل تراجع العمل ال

 .والتطوعي والمجتمعي، مع ضرورة التركيز على النساء الشابات وتخفيف القيود التي تمنع مشاركتهن الفعالة
 

  وما تاله من قرارات تتعلق بدور  .023االستثمار في الفرصة المتاحة في مجال المرأة في األمن والسلم وقرار
ي طواقم المفاوضات، وانهاء االنقسام وتمثيل فلسطين في المرأة في السلم واألمن لزيادة عدد النساء المشاركات ف

 .المحافل المختلفة
 

  ضرورة التشبيك وتنسيق الجهود بين المؤسسات النسوية المختلفة، وضم الجهود لتحديد األولويات التي يجب
 .االهتمام بها فيما يتعلق بقضايا المرأة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص
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 المراجع 21.8
 

  ،3101البرغوثي، فداء واعتدال الجريري، المرأة في الحياة العامة، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني. 
 

 اإلثنين  - 22ملحق فلسطين، العدد -الغنيمي، زينب، االنقسام السياسي والحركة النسوية، جريدة السفير اللبنانية
 .السنة الرابعة- 3102تموز  .0

 
 معهد دراسات المرأة،  ،3111، 3ميدان العمل السياسي، دورية دراسات المرأة، المجلدالمرأة و  :اللبدي، فدوى

 .جامعة بيرزيت، فلسطين
 

 رام اهلل: ، مواطن"األطر والمنظمات النسوية غير الحكومية: الحركة النسوية الفلسطينية( "3111. )جاد، إصالح. 
 

 السياسية وصنع القرار، بدون ناشرالمرأة الفلسطينية، األحزاب ( 3103)مصلح، روز -شوملي. 
 

 3114، (0121)المرأة الفلسطينية بين الواقع والطموح، الحوار المتمدن، العدد : عبد العاطي، صالح. 
 

  دور المؤسسات األهلية في دعم مشاركة النساء الفلسطينيات في االنتخابات العامة( "3116)قزاز، هديل :
 .لقدسا: ، مركز القدس للنساء"3116 – 0226

 
  قزاز، هديل(-c3114 )فقار وفلتان أمني، مركز شؤون المرأة: المرأة في قطاع غزة  .غزة: حصار وا 

 
 الباب يقرع المستقبل: 2013 الشباب الفلسطيني واقع منتدى شارك الشبابي، تقرير. 

 
 6311، (0112)الحوار المتمدن، العدد  .االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية والمرأة  .نزال، ريما. 

 
 3112، (3411)مسؤولية من غياب المرأة عن مركزية حركة فتح  الحوار المتمدن، العدد    .نزال، ريما. 

 

 وزارة شؤون المراة الفلسطينية، وثيقة االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين 
3100-3102 . 
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Population: 

 Palestinian society is youthful: children under 15 years of age constitute about 40.0% 

of the population. There are clear regional differences: the ratio in the West Bank is 

38.0 % compared with 44.0% in the Gaza Strip. 

 

 Despite a decrease, fertility rates remain high. The total fertility rate was 4.6 births 

per woman, with a significantly higher rate in the Gaza Strip (5.2 births in the Gaza 

Strip and 4.0 births in the West Bank). 

 

 Infant mortality rates in Palestine are moderate compared to other Arab countries. 

Infant mortality in Palestine was 18.9 per thousand live births (20.6 for males and 

17.1 for females) for the period 2005-2009. 

 

 The percentage of elderly persons aged 65 years and above is relatively low at only 

3.4%. The percentage of females in this category (3.4%) is significantly higher than 

that of males (2.4 %). 

 

Education: 

 There has been a remarkable improvement in the educational level of Palestinians 

aged 15 years and over. Illiteracy rates have dropped from 15.7 % in 1995 to 4.1 % 

in 2012. The percentage of the population (15 years and older) who have completed 

secondary level education has increased from 13.8 % to 21.7%. 

 

 The percentage of high school students increased from 7.0% (8.0 % for males and 

7.0 % for females) of all students in the 1994/1995 academic year to 13.0 % in     

2011 /2012 (12.0 % for males and 14.0 % for females). There has been significant 

expansion in the volume of secondary education, especially for females. 

 

 More women work in the educational sector than men. However, there are more 

males than females with a Master's degree and 'more women than men hold 

qualifications such as a bachelor's degree or lower. 

 

 

 Interest in technical and vocational education is still very limited.  The percentage of 

secondary students in academic education was 93.0% in 2011/2012 (90.0% males 

and 95.0% females). 
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Culture: 

• Palestinian women contribute widely to the cultural sector, specifically in the field of 

popular culture and heritage conservation, although their contribution is not always 

acknowledged. There are insufficient statistics and studies of this sector to reflect the 

size and quality of female participation. The few available statistics indicate that up 

to 84.0% of workers in this sector are female, which is higher female participation 

than in any other sector. At the same time, only 36.0 % of journalists are female, 

although estimates indicate that about 55.0 % of journalism students in Palestine are 

women. 

 

• Basic infrastructure is weak in the cultural sector. This affects women more than men 

due to the lack of institutions that offer scope for effective female participation. 

Nevertheless, recent years have witnessed quality developments in the sector with 

the establishment of the first radio station specializing in women’s issues, the 

holding of the eighth consecutive annual festival of women's cinema, the 

establishment of the first feminist news agency, and the establishment of the first 

forum for women in the media.  All these trends should be supported and encouraged 

in light of the importance of the changing images and roles of women in society. 

 

 

Health: 

• Female health indicators are usually linked with reproductive health and the role of 

women as mothers and caregivers of children. This is unavoidable in many 

developing countries, and in Palestine in particular where the percentage of married 

women has increased. More than half of women aged 15 years and older are married: 

36% of married women were married before the age of 18 and 5% were married 

before the age of 15. The health of Palestinian women is undoubtedly linked closely 

to their reproductive role. 

 

• There has been a gradual improvement in women's reproductive health. The average 

size of the Palestinian family has fallen gradually to 5.8 in 2010 compared to 6.4 in 

1997, easing the reproductive and family care burden on Palestinian women. Despite 

the fact that 94% of women received health care during pregnancy and about 98% 

gave birth under medical supervision, the quality of care provided remains 

questionable and only half of all pregnant women received all the tests recommended 

during pregnancy.  Post- natal services remain limited. 

 

• Access to health insurance remains generally low. There is no health insurance 

coverage for nearly half of Palestinian society, both men and women. 
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Labor Market and the Economy: 

• Participation by Palestinian women in the economy, particularly the labor market, is 

very low compared to regional and international figures. At the same time, their 

participation in the informal sector and unpaid family and care economy is very high 

and higher than Palestinian men. This situation has remained unchanged since the 

establishment of the Palestinian Authority. 

 

• The Palestinian economy is an economy under occupation and siege. It is a helpless 

economy and cannot accommodate the capabilities and capacities of all Palestinians. 

However, two positive trends are emerging: first, the increase in the number of 

young people expected to enter the labor market in coming years; second, the decline 

in fertility rates of Palestinian women, which relieves pressure on their reproductive 

role and enhances the potential for wider economic participation. 

 

• Participation by Palestinian women in the labor market increased gradually from 

1996 to 2012, but the increase remained below 5%, (from 11.4 % in 1996 to 17.4% 

in 2012); it declined in 2002, the year in which Israeli incursions in the West Bank 

took place. The employment prospects for youth and women are not promising in the 

short and medium term because of Israeli occupation practices. 

 

• The largest contribution to the labor market by Palestinian women is in the 

agricultural sector: their contribution is 37.9 % in the West Bank and 27.5 % in the 

Gaza Strip. This is a higher percentage of participation than in any other sector. The 

deteriorating situation in the labor market affects young people, especially young 

women. Participation rates in the labor force by young females are relatively low 

compared to the long periods spent in education. The participation rate of young 

women aged 15-24 years is 49 % of that of young males. 
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Violence Against Women: 

• Married and previously married women are those most subjected to all forms of 

violence in Palestine. The percentage is as high as 51% in the Gaza Strip: this means 

that one in every two married/ previously married women has been a victim of at 

least one form of violence. The percentage in the West Bank is 29.5%, which means 

that one in every three married/ previously married women has been a victim of at 

least one form of violence. In the Gaza Strip 34.8% of women have been subject to 

physical abuse compared to 17.8% in the West Bank. These percentages are higher 

than the international average.  

 

• Married and previously married women in the Gaza Strip are subjected to more 

violence and abuse than the same category of women in the West Bank. Married and 

previously married women in urban areas and refugee camps are subjected to greater 

violence and abuse than the same category in rural areas.  

 

• The results show that women in the 18-44 year age group are subjected to more 

violence than the over-45 age group. This applies to the last year of marriage as well 

as throughout the period of the marriage. The most common strategy adopted by 

victims of violence is to remain silent and not to inform anybody about what has 

happened; 65.3% of female victims of violence adopted this strategy, probably due to 

lack of faith in alternatives and lack of awareness of means available to stop the 

violence or leave a violent relationship. 

 

• Although the Palestinian Authority cancelled Article 340 of the Civil Code, the 

killing of women is still widespread and requires the adoption of various procedures 

and strategies to combat this phenomenon. Approximately 25 women were killed 

from the beginning of the year up until September 2013. 

 

Information and Communication Technology: 

• The use of information and communication technology (ICT) such as the Internet 

and social media contributes to community development and challenges censorship 

and strict control of information. In Palestine, significant developments and progress 

have taken place in the ICT sector in recent years, despite the fact that the entire 

sector is still shackled by the restrictions of the Israeli occupation. Palestinian 

women have benefited more than men from increased access to the Internet and the 

use of mobile phones and social media. 

 

• Access by Palestinian women to ICT is generally lower than that available to men: in 

Palestine in 2011, 23% of females and 40% of males had access to ICT. Economic 

conditions exert an impact and poor and disadvantaged groups have less access, but 

rates of use are rising among females more quickly than among males. For example, 
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the use of mobile phones by females increased by 39% between 2004 and 2011 

compared to an increase of 31.4% by males. 

 

• Awareness of the importance of the use of ICT in several areas has increased in 

recent years. In particular, the development of non-traditional employment 

opportunities for women and young people and raising awareness of women's issues 

and human rights through blogs and social media that have become more prevalent 

in community activism and providing information. 

 

Public Life: 

• Formal political participation by Palestinian women remains unchanged; the results 

of the Palestinian Legislative Council (PLC) elections in 2006 were not very 

different from those of previous elections. Female representation was 12.9%, which 

is average in comparison with other countries around the world. Local elections held 

in 2012 in the West Bank resulted in a decline in female participation. For the first 

time, female candidates ran in women-only lists, but were soundly defeated. Female 

representation in political parties and independent lists also declined and this is a 

major setback for women’s voices and representation. 

 

• There has been a slight improvement in the justice field. The entry of Palestinian 

women to the Sharia judiciary is a significant achievement. However, political 

support is needed to increase the number of women in the judiciary and to introduce 

women into the prosecution. 

 

• There is greater awareness of the importance of female participation in the executive, 

but Palestinian women are still more prevalent in lower ranking jobs and in positions 

that are traditionally considered suitable for women. 

 

• There are many models of successful Palestinian women leading national institutions 

and political parties. This is a promising change that provides role models and opens 

horizons for younger generations to engage in public life. Palestinian women 

participate actively in popular movements, grassroots organizations and social 

movements. However, their participation in decision making is still very limited and 

representation is low in some professions such as law, media and the judiciary. 

Political parties bear the primary responsibility for the weak representation of 

Palestinian women in politics and public life and there is no representation of women 

in leadership positions in these parties. 

 

 




